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நான்	 மற் ம்	 நண்பர்கள்	 இ வ மாய்	 சந்தித் 	 ேபசிக்ெகாண்ட	 இடம்	 ஒ
இைணய		தளைமயத்தின்	வாசலாய்	இ க்கிற .	ஒ வர்	கண்ணன்.	மற்ெறா வர்
மார்.	 இ வ ேம25	 வ டங்களாய்	 அறி கம்,	 ப 	 த்தபழக்கம்,	 பழக்கம்
ற் ைகயி ம்,	 பக் வப்	 ெப ைகயி ம்	 ஒ திர் ம்கன்	 	 னியத்தன்ைம ம்

ெகாள்கிற தான்,	 அ ம்	 ஒ றிப்பிட்ட	 இலக்ைக	 ேநாக்கி	 பயணப்	 ப கிற
பயணத்தில்	 அைமந் வி கிற	 நட் 	 மிக ம்,	 உன்னதம்	 ெகாள்கிறதாய்.
வாழ்த் க்கள்	 எல்லாம்	 ெசால்லாமல்	 வ மாய்	 லக்கைரயிலி ந் ம்,
பாண் யன்		நகரிலி ந் ம்,	ஆத் ப்பாலத்தின்	அ கிலி க்கிற	ஏரியாவிலி ந் ம்
றப்பட் வந் 	ைமயம்ெகாண்ட		இடமாய்		இந்த		இடமாய்	இ க்கிற .	கண்ணன்
க ப் 	ெவள்	ைளயில்	ெதரிந்தார்.
	
ேபான	வாரம்தான்	பஜாரிலி க்கிற	ஒ 	 ண்ணனி	ெடய்லரிடம்	ைதத்த 	ேபண்ட்
என ம்,	சட்ைட	ெர ேமட்	என ம்	அ 	எ த் 	கிட்டத்தட்ட	ஒ
ஆ மாதங்களாவ 	இ க் ம்	எனச்ெசான்னார்.	ேபண்ட்	சட்ைட	அவ க்காக
ைதத்ததா	இல்ைல	அதில்	அவர்	ெபா ந்திப்	ேபானரா	என	எண்ணத்ேதானிய .
	
தி ம்ப மாய்	ஒ 	ர ண்ட்	வ கிற 	ேபா ம்	க ப் .ெவள்ைள,வரட் ம்,இ ப்ப
ைத	மாற்றி	மாற்றி	ேபா வ தாேன	 	ேபசனாய்/	 மார்	அப்ப யில்ைல.	இ ப்ப
திேலேய	 சாக	இ க் ம்	ேபால	உள்ள 	மாதிரி	யான	ஒ 	 சர்ட் ம்,ஜீன்ஸ்
ேபண் மாய்	காட்சிப்பட்டார்.	ைபயன 	ஜீன்ஸ்	ேபண்ட்	என ம்	 சர்ட்	 ம்மா		ரப்



ஸிற்காக	ைவத்தி ப்ப 	என மாய்	ெசான்னார்.
	
ேமம்பாலத்தின்வழியாகத்தான்வந்ேதன்.வீட் லி ந் கிளம் ைகயில்மணி6.30தாய்
இ ந்தி க்கலாம்,	என இ சக்கரவாகனேம	இம்மாதிரியான	ேநரங்க க் 	உற்ற
ைணயா ம்,ஆபத்பாந்தவனா ம்/

அல்லம்பட் க்கில்ேபாலீஸ்நிற் ேமா,அவர்கள்பி த் ைலெசன்ஸ்ேகட்டால்என்ன
ெசால்லி	சமாளிப்ப 	என்கிற	ெமல்லிய	மன	உதறல்	என்னில்		இல்லாமல்	இல்ைல.
	இப்ேபா 	என	இல்ைல.வீட்ைடவிட் 	வண் ைய	எ க்கிற	ஒவ்ெவா 	நாட்களி 	
மாய்	இந்நிைன 	என்ைன	கனமாக	ஆட்க்ெகாள்வதாய்/		 திதாய்	நைடபழ கிற
ழந்ைதயின்	பயத் டதான்இப்ப யாய்	ஒவ்ெவா 	 ைற	 ம்	வண் 	எ க் ம்

ேபா 	பயப்பட	ேவண் யி க்கிற .
	
இப்ப த்தான்	ஒ 	 ைற	வள்ளிக் ளம்தாண் வண் யில்	வந் 	ெகாண் க்
ைகயில்	வண் ைய	ைக	நீட் 	மைறத் ைலெசன்ஸ்ேகட்டார்கள்.என்னிடம்
ைலெசன்	ஸ்	இல்ைல	அப்ேபா ,.	ைலெசன்ஸ்	இ ந்த	ைப		வீட் ல்
சிக்கிக்ெகாண்ட .	ெஹல்ெமட்	அணி	யாமல்	ெசல்பவர்கைள	பி த்த	ேநரம .
நான்	ெஹல்ெமட்தான்		அணிந்தி க்கிேறேன	என்கிறைதரியத்தில்
பயணப்பட் க்ெகாண் ந்ேதன்.	அந்த	ெநஞ் 	நிமிர்
அர்த்தமற்ற எனநிைனக்கைவத் 	விட்டார்கள்ச தியில்.
நான்ஒ அர ஊழியன்என்கிறேபச்ேச	தப்பிப்பதற் ம்,சாக் ெசால்வதற் ம்	ேபா
மானதாய்	இல்ைல.சரி	அதனால்	என்ைனப்ெபா 	எல்லா	இடத்தி ம்,	எல்லா
ேநரத்	தி மாக	தப்பித் க்	ெகாண் க்க	 யா தான்.நா ம்	என
நண்ப மாய்	வந்த	இ 	வாகனத்ைதைகநீட் 	மைறத்தவ க் 	என 		மகளின்
வயைதவிட	இரண் 	 ன் 	வய 	 ைறவாக	இ க்கலாம்.
	
அவள்இந்தேவைலக் வ வதற் ன்பாகஒ கைடயில்கணக் எ திக்	ெகாண்

ந்தாள்.	 ன் 	அக்காக்கள்,ஒ 	தம்பி	என	அடங்கிய	 ம்பம்.	ஒ அக்கா
க் தி மணம்	 ந் விட்ட .	ஒன்ெனா 	அக்கா க் 	மாப்பிள்ைள
ேத க்ெகாண் 	 க்கிறார்கள்.
	
இன்ெனா 	தங்ைக	பள்ளி	இ தி	வ ப் 	ப த் ெகாண் க்கிறாள்.	ப க்கட்	 ம்
என	விடவில்ைல	அவர்கள 	 வீட் ல்.	அல்ல 	அவ ம்	அப்ப 	இ க்கவில்	ைல.
அவ ம்	தீப்ெபட் ஒட்ட	லீ நாட்களில்	ப ப் மில் க் 	ேவைலக் ப்ேபாய்	வந்தாள்.
தம்பிஎனக் ம்,	 ப ப்பிற் ம் ரம்	 அதிகம்	 என	 ப ப் 	 மில் க் 	 ேவைலக்
ேபானான்.	 தங்ைக	 ேபான	 அேத	 மில்.அவன்தான்	 தங்ைகைய	 ப ப் 	 மில்லில்
ேசர்த் 	 விட்ட .	 மில்	 தலாளி	 ட	 தலில்	 ஏண்டா	 ப க்கிற	 ள்ைளயப்
ேபாயி,,,,,,,,என்ற	 ேபா ,	 தம்பி	 தான்	 தலாளியிடம்	 ெசால்லி
சம்மதிக்கைவத்தி க்கி	 றான்,	அப்பா ம்	அப்பா ம்	 	 ச்ச ம்	வாத்தியா மாக/
	இப்ெபா 	அவர்கள்	அேனகமாய்ரி	 ட்ைடயர்	ஆகிஇ க்கக் ம்.மாப்பிள்ைள



ேத க்	ெகாண் ந்தெபண் க் 	தி மணம்	 ந் விட்டதா,	ப த் க்	ெகாண்
ேட	 ப ப் 	 மில்லில்	 ேவைல	 ெசய்தவள்	 	 இப்ேபா 	 என்ன	 ெசய் 	 ெகாண் க்
கிறாள்?
	
இவள 	 தம்பி	 அேத	 ப ப் மில்லில்தானா	 அல்ல 	 ேவ 	 எங்ேக மாவ 	 ,,,,,,	
தன்ைன	இ த்திக்	ெகாண் ப்பானா?	 ேபாலீஸ்	 சீ ைடயில்	இ க் ம்இவளிடம்
அ பற்றிேகட்க	 யா ,அ ம்	இந்தச்	 ழலில்	என	நிைனத் க்	ெகாண் க்
ைகயிேலேய	 அவள்	 சார்	 நீங்க	 ேபாகலாம்	 என்கிறாள்.	 என்னிடம்	 இல்லாத
ைலெசன் க்காக	 என்ன	 ெசான்ன	 ேபா ம்	 ேகட்காதவள்	 இப்ெபா 	 எப்ப
சமாதானம்	அைடந்தாள்	எனத்	ெதரிய	வில்ைல.ஒ 	 ேவைள	என்	மன	எண்ணம்
அவ க் 	 ேகட் க்கலாேமா.	 வாய்ப்பி க்கிற என்கிற	 நிைனப் ட ம்	 பின்னா
ன	நாட்களில்	அவைளப்பற்றி	அவர்கள 	உறவினரான	என 	நண்பனிடம்	ேகட் க்
ெகாள்ளலாம்	என்கிற	நிைனப் டன்	கிளம் கிேறன்	அவ்விடத்ைத	விட் /
	
வான்ெவளியில்	பறந் 	ெசன்ற	பறைவ ம்	வீசிச்	சிரித்த		ெதன்ற ம்	ஒன்றாய்	ைக
ேகார்த் 	காட்சிப்பட	காட்சியின்	சந்ேதாஷத் டன்	நான்,,,,,,,,,,,/
	
நான்	ேபான	ேநரம்	இைணய	தளைமயத்தில்	 ட்டம்	அதிகமாய்இ ந்தி க்கவில்
ைல.	ஆனால்	இ ந்த	ஒ 	கம்ப் ட்டரில்	அதிகம்	ேவைல	இ ப்பதாய்	உரிைம	யாளர்
ெசால்கிறார்.	 	 அவர்	 ெசான்ன	 ேநரம்	 மாைல	 ந் 	 இர 	 ைகேகார்க்க	 காத்
தி ந்த	7.00	மணி	ெபா தாய்	இ க்கிற .	ைகயில்	வாட்ச்		கட் யி க்கவில்ைல
	என்பதால்	ெசல்ேபாைன	 	எ த் ப்பார்த் 	மணி	ைய	உ திெசய் 	ெகாள்கிேறன்
இப்ெபா திலி ந் சரியாய்	 ஒ மணி	 ேநரத்	 திற் ன்பாய்	 மார்	 ேபான்
பண்ணியி ந்தார்.“நான்	 அ வலக	 ேவைல	 ந் 	 கிளம்பி	 விட்ேடன்.இைணய
தளைமையத்தின்	 ன்பாய்	 காத்தி க்கிேறன்,	 வா ங்கள்	 என்றார்,அவேர
ேம ம்,,,,,,உங்கைளப்ேபாலபத் 	 	 ஐந் 	 எல்லாம்	 இல்ைல	 எங்கள 	 ேவைல
ேநரம்.ஷிப்ட்தான்.ஒ 	வாரம்	 பகல்	என்றால்	ம வாரம்	ைநட்	ஷிப்ட்.	இன் ம்	சில
நாட்கள்	 இரண் ம்	 ேசர்த் ப்பார்க்க	 ேவண் ய	 கட்டாயம்	 வந் 	 வி ம்.	 அ
எங்க க் ள்ளாய்	 இ க்கிற	 உயர்ந்த	 பட்ச	 அட்ெஜஸ்ட்ெமண்ட்,எனக் 	 லீ
ேதைவப்ப ைகயில்இன்ெனா வர்	 என 	 ட் 	 ைய	 பார்த் க்	 ெகாள்வார்.
அவ க் 	லீ 	ேதைவப்ப ைகயில்	நான்	ேசர்த் ப்	பார்த் க்	ெகாள்ேவன்	என்றார்.
இப்ப யான	அ சரிப்பிகைள ம்,	அட்ஜஸ்ட்	ெமண் கைள மாய்	தாங்கி	இ நாள்
வைர	ேவைல	பார்த் வந்தாகிவிட்ட 		என்றார்.
	
நாங்கள்	நின்ற	இட ம், மார்	ேவைல	இ க்கிறதாய்	ெசான்ன	இட ம்	இைணய
தளைமயம்	அல்ல.மாறாகஅதன்அ கில்தான்	இைணய	தளைமயம்	காட்சி	பட் த்
ெதரிந்ததாய்/
மார்ெசான்னஇடம்ெஜராக்ஸ்மற் ம்பத்திரங்கள்ைடப்அ க்கிறகைடயாய்.அதிலி க்கிற

ஒ 	கம்ப் ட்டரில்	இைணயம்	இ ந்ததால்	 மார்	அங் 	தனக் 	ேதைவயான



ேவைலகைளச்	ெசய்பவராய்.	அதனாலேய	அ 	இைணய	தள	ைமயமாகிப்ேபான .
	
அவர்	அங் 	ேவைல	ெசய்ய	வ கிற	ெபா 	கண்ண க் ம்,	எனக் மாய்
ேபான்	பண்ணிச்	ெசால்லி	வி வார்,	 மான	வைர	சந்தித் க்ெகாள்ேவாம்
வ மாய்.
மார்		கிளம்பி	விட்ேடன்	அ வலகம்	விட் 	எனச்ெசான்னேபா 	நான்	 ளித் க்

ெகாண் ந்ேதன்.இன் சனிக்கிழைம.அைரநாள்அ வலகம்தாேன.
அைரப்பள்ளிக்	 டம்	எனக்	ேகலியாகச்ெசால்கிற	நாள்.அவசர	அவசரமாய்
அ வலகம் ந் மதியம் ன் 	மணி	ேபால	வீ 	வந் 	வயி 	 ட்ட	சாப்பிட்
விட் ஒ ட் த் க்கம்ேபாட் 	எ ந்தால்எ ந்தி க்கிற	ெபா 	இப்ப யாய்,
அல்ல ேவ 	ஏதா	வ 	ஒ 	விதமாய்	உ க்ெகாண் .
	
நான்	மிக ம்	தாமதித் 	ெசன் விட்ேடன்	ேபா ம்,	 மார்	ைமயத்தின்	வாசலிேய
அமர்ந்தி ந்தார்.
கவிைத	எ வதி ம்,கைத	எ வதி ம்	ஆர்வம்	ெகாண்ட	 மார்	தன்	பைடப்
கள்	யாைவ ம்	வாரம்	ஒ தடைவ	தன 	பிளாக்கில்	அப்ேடட்	ெசய்கிறார்.	எ தி
பத்திரிக்ைககளில்		பிர ரம்	ெசய்ய	காத்தி ந் ,,,,,,அதில்	ஆகிவி கிற	தாமதத்
ைதத்	தவிர்க்க	இப்ப 	எ கிேறன்	எனச்	ெசான்னவாேற	 க்கைட	ேநாக்கி
நகர்கிேறாம்.
	
க்கைடக்காரர்	 ஏற்கனேவஅறி கமானவர்,ைபபாஸ்	 சாைல	 இறக்கத்தில்	 ன்
க்கைட	 ைவத்தி ந்தார்,

அவர் க்கைடைவத்தி ந்தேநரம்”அன்னக்கிளிேயஉன்னத்ேத ேத”,,விலி ந்
இைளய	 ராஜாவின்பாடல்கள் க்கைடகளின்	 ஆன்மாக்களில்ேகாலாச்சி	 ெகாண்

ந்த	 காலம்,	 க்கைடக்காரர்	 இைளயராஜாவின்	 அ கில்	 நின் 	 எ த் க்
ெகாண்ட	ேபாட்ேடா	ஒன் 	 	கைடயி ள்ேள	 	பிேரம்	பண்ணி	அலங்காரம்	ெசய்யப்
பட் .பின்	பாட் க் 	பஞ்சமா	என்ன,	பாட் க்ேகட்பதற்காகேவ	அவர 	கைடயில்	
க்	 க்	கப்	ேபான	நாட்கள்	என்னில்	நிைறயேவ/
க ப் நிற	ெபரிய	ேடப்ரிக்கார்டரில்	பச்ைச ம்,	சிவப் மாய்	ைலட் கள்	எரிய	ஒலிக்
கிற	 பாடல்கள்	 மனம்	 கவ்வைவத்தி க்கிறதாய்	 எப்ெபா	 ேம/பாடல்களின்
ஒலிக்ேகற்ப ம்,	லயத்திற்ேகற்ப்ப மாய்	எரிகிற	ைலட் க்கைளபார்த்தவாேற	அ த்
த த்	ததாய்	இரண் 	 ன் 	 க் த்த	 நாட்க ம்	இல்லாமலில்ைல	அப்ேபா /
	 இப்ேபா 	 அவர்	 தனியாய்	 வந் ைவத்தி க் ம்இந்தக்கைடயில்ஒேர	 ஒ 	 வி
இ க்கிற .	 அ 	 எந்த	 ேநர ம்	 பைழய	 பாடல்கைள	 ஒலி	 பரப்பிக்ெகாண்ேட/
	இன் 	காைல	அர 	ம த் வ	மைனக் 	 ட் ப்ேபான	உடல்	நலமில்லாத	நண்பர்
இப்ெபா 	 நலமாக	 இ ப்பதாய்	 ெசான்னார்.	 ப்ேபான	 க ம்,	 பிரச	 ம்
அவைர	ெகாஞ்சம்	பய த்தி	விட்டதாகச்	ெசான்னார்.
	
ெதரிந்த க்கைடதான்,வாரம்ஒ ைறயாவ இங் வந் சாப்பிடேவண் யதாகிப்



ேபாகிற	நிகழ் 	தற்ெசயலா,திட்டமிடப்பட்டதா.	ெதரியவில்ைல.	அப்ப 	
சாப்பி கிற	ெபா களிெளல்லாம்	 ன் 	எப்ெபா ம்	இல்லாததாய்
	தற்ெபா தான	நாட்களில்	சிகெரட்	 க்கலாேம	என்கிற	ெமலிதான	எண்ணம்
என்னில்	 ைள	வி வைத	தவிர்க்க	இயவில்ைல.
	
சிறி 	நாட்களாய்	சிகெரட்	பழக்கத்ைத	ைகவிட் ந்த	கண்ணனிடம்	இைதச்
ெசான்ன	ேபா 	சிரித்தார்.
தலில்	 மாைரப்ேபால	கவிைத	எ தப்பழ ேவாம்.அப் றமாய்சிகெரட்ேதைவயா

என	ேயாசிக்காலாம்	என்றார்,	அ ம்	சரிேய	எனேதானிய	எண்ணம்
உ க்ெகாண்ட	மனதினாய்	அங்கி ந் 	நாங்கள்	கைலந்த	ேநரம்	மணி	இர
பத்ைத	எட் த்	ெதாட் க்	ெகாண் ந்த .
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அந்த	ெமல்லிய	கம் 	அவள 	உடல்	எைடைய	தாங் மா	இல்ைலயா	என்பதல்ல
தாங் கிற .		

அவள்	அைத	நிைல ன்றி	ேவர்ெகாண் 	வ கிறாள்	என்பேத	கண்	 .	மாதவன்
க்கைட	வாசல்அ .		

இவன்	ெதற் ப்பார்த் 	நிற்கிறான்.	ேமற் ப்	பார்த் 	கைடயின்	நைட.	அப்ப யா
னால்கைடயின்	 ப்பட்டைர ம்	அப்ப த்தாேன	இ க்க		ேவண் ம்.நீங்கள்	நிைன
ப்ப 	சரிதான்.		

ஒன்றல்ல,இரண்டல்லதட் நிைறந்த	வைடக ம்	பஜ்ஜிக மாய்	அ கில்	சட்னி
வாளி டன்	ைவக்கப்பட் ந்த		இடத்தின கில்	நிற்கிறான்.கைடயின்	நைட	வாசல
ேக	கைடயின்	உள்	ெசல்ல	வழிவிட் 	அமர்ந்தி ந்த		 ப்பட்டைரயில்	அ க்கித்

ெதரிந்த	பஜ்ஜிவைடகளில்	நிைல ன்றித்	ெதரிந்தபார்ைவநகன் ,	நகன் 	 	மாஸ்
ட	ரின்	ேமல்	பதிந்த	ேபா 	மாைல	ெவயில்	ெமல்ல	இறங்கித்	ெதரிவதாக/	வைடயில்
ழித் த்	ெதரிந்த	ப ப் ம்,பஜ்ஜியின்	ேலசான	க க மாய்	எைத	எ த்	 த்



தின்ப 	 தலில்	என	ேயாசிக்க	ைவத் வி கிற .		

காைலயிலி ந் 	மாைல	வைர	அமர்ந்த	இடத்ைத	விட் 	நகராமல்	ஒன் க் ப்
ேபாகக் ட	எந்திரிக்க	ேயாசித்தவனாய்	கம் ட்டைரேய	உற் ப்பார்த்தப 	அமர்	ந்
ேவைல	பார்ப்பதில்	இப்ப 	ஆகிப்ேபாகிற .		
	
அதன்	விைள 	இப்ப 	ேபாகிற	வழியில்	தட் ப்ப கிற	கைடயில்	ஏதாவ 	சாப்பி
ட் 	ஒ 	 க் த்தால்	ேதவலாம்	ேபால	ேதானி	வி வ 	தவிர்க்க	 யாத	தாகிப்
ேபாகிற .	 த் 	இன்ன ம்	ஒ 	ப 	ேமேல.		
	
தினசரி	மாைல	ேவைல ந் 	வ ைகயில்	சட்னி டன்	ெரண் 	வைட ம்	பஜ்ஜி
ம்	சாப்பிடால்தான்கைடக்காரர்அந்தவழிேயேபாகவிட	மாட்டார்என்ப 	ேபால	ேப

வார்.	எல்லாம்	எண்ெணய்ப்	பலகாரங்களின்	ேமல்	இ க்கிற	ேமாகம்.	காய்ந்
ேபான	 ைளக் 	சற்ேற	ஈரம்	பாய்ச்சினால்	நன்றாக	இ க் ம்	என்கிற
நிைனப்பி ம்	நப்பாைசயி மாய்	ஏதாவ 	ஒ க்கைடயில்	நிற்பைத	வி த்
மாதவன்		 க்கைடயில்	நிற்கிறான்.		
	
மிகச்சரியாக	அதன்	எதிர்	வரிைசயில்	நான் 	கைட	தள்ளி	டாஸ்மாக்.சமயத்தில்
அந்தக்	கைடயின்	வாைட ம்,	ேபாைத ம்	இங் 	வந் தாக்கதைலகிர்ரிட்
வி ம்.		அப் றம்	 க்கிற	திக்கான	 	கிக்காக	இ க் ம்.தினசரி	காைல,மாைல
இ 	ேவைள	அங் 	 க்காய்	நிற்கிற	ேபா 	கிைடக்கிற	தட் ப்ப கிற	கைடயின்
அைட	யாளத்ைத ம்,	வாசைனைய ம்	தவிர்த் 	காண கிற	ஒன்றாய்	அந்தப்
பாட் 		காட்சிப்பட் த்	ெதரிகிறாள்.		
	
ட் விரல்	த மேன	இ க் ம்	ெமல்லிய	நாணல்	கம் 	.அ ம்	அவள 	இ ப்

பளேவ	இ க்கிற .80	ற் ம்	ேமற்பட்ட	வயதில்	ெதரிந்த	அவள 	உடைலப்
ேபார்த்திக்	கிடந்த	 டைவ	அந்த	ெமல்லிய	உட டன்	ஒட் ப்ேபா ம்,	நகர்வற்
மாய்/		அவள்	 டைவைய	உ த்தி க்கிறாளா	அல்ல 	அள்ளி
ேபார்த்தியி க்கிறாளா	என்கிற	சந்ேதகம்	அவைளப்பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்
வராமல்	இ ந்ததில்ைல.	அவள்	வ ைக	 க்கைட	நைடைய	ெதாட் 	விட்டாேலா
அல்ல 	 ரவ ைகயில்	அவைள	எட் ப்	பார்த் 	விட்டாேலா	ேபா ம்,மாதவன்
ெர யாக	இரண் 	பஜ்ஜிகைள	பிய்த் ப்	ேபாட் 	சட்னி	ஊற்றி	ைவத் 	வி வார்
ெர யாக	ஒ 	பிளாஸ் க்	தட் ல்/	அவ ம்	கைடக் ள்	 ைழந்த ம்	அைத
வாங்கிக்ெகாண் 	கைடயி ள்	இ க்கிற	ெபஞ்சில்	அமர்ந்
வி வாள்.ெப ம்பாலான	நாட்களில்	ைகயில்	வாங்கிய	பஜ்ஜித்	தட்	 டன்	அவள்
ைகயில்	வாங்கிய	பஜ்ஜித்தட் டன்	அவள்	ெசன் 	அமர்கிற
இடம்கைடயின்சமயலைறயாய்இ ந்தி க்கிற .அங் தான்அவ க் ெசௗகரியப்
ப கிற 	எனச்ெசால்கிறார்	கைடயின்	உரிைமயாளர்	மாதவன்.		
	



அன்றாடநகர் களில்	காைலயி ம்,	மாைலயி மாய்	நடந்ேத கிற	இந்த	ெசௗகரி
யம்	அவள 		வயதில்	அவைள	எங் 	நிைல	நி த்தி	ைவத்தி க்கிற 	எனத்
ெதரி	யவில்ைல.		
தினசரி	காைல	ேவைலயி ம்,மாைல	ேவைலயி மாக	அவைளப்	பார்க்க	ேநர்ந்
வி வ ண் .சில	நாட்கள்	பார்க்க யாமல்தப்பிப்ேபாவ ம்	உண் .		
	
ெமலிந் 	ஒட் ப்ேபாய்கிடக்கிற	உடலில்	 ைளத் த்	ெதரிகிற	ைகக ம்,	கால்
க ம்	அவள்	உடல்	பாரத்ைத	தாங்கி	நடக்கஏ வா ம்கம் பி த் 	நடந் 	ெசல்ல	
ஏ வா ம்	ஆகிேபாகிற .		
அவள 	இ ப்பளேவ	உயரம்	ெகாண்ட	கம் 	அவள்உ த்தியி ந்தேசைலைய ம்
ேசர்ந் 	தாங்கி	 மந் 	வ வதாய்/
”எனக் ங்க ப்ெபாடைவ ம்,கண்டாங்கிச்ேசைல ம்ெராம்பேவ	 க் ம்	தம்பி.
ஏங்	வீட் க்கார 	அததான்	எ த் க் ப்பா .அ ல	நான்	ெராம்பேவ	நல்லா
இ க் றதா	ெசால் வா .நா ம்	ஓரள க் 	நல்லாேவ	இ ப்ேபன்	அப்பம்.
ஏங் ட	கா 	கைரகள்ல	ேவல	ெசய்யிற	ஏங்ேசக்காளிக க் 	இ 	ஒண் தான்
ஏங்	ேமல	ெராம்ப	ெபாறாைமயா	இ க் ம்ன்னா	பாத் க்கப்பா,	ஏங்	ேமல
ஆைசப்பட் தான்	என்ைனய ட் க்கிட் வந்தா .எங்க	கல்யாணம்	ெமாைறயா
ஆயி,அப்பன்பாத் 	ேபசி		 ச்ச	வச்ச	கல்யாணம்	இல்ல,நான்	ம ைர	ையத்
தாண் 	ெராம்ப	 ரத் லஇ க் றஊர்க்காரி,காண்ட்ராக்டாமாசக்கணக் 	ல
இங்க	ெநல் 	நாத் 	ந ற	ேவல	ெசய்ய	வந்த	ெயடத் ல	என்னய	அவ க்
ெராம்பேவ ச்சிப்ேபாச்சி,ஏங் டேவைல	ெசய்யிற	ஒ த்திகிட்ட		ேகட் ப்பாத்
க்கா ,ஒற 	ெமாற,ஊ 	ெமாற,,,,,,	எல்லாம்	எப்பி 	என்ன	ஏ ன் .		

எனக் ம்	அவ 	ேமல	ஒ கி க் 	இ ந்திச்சிதான்,அவர	பாத்த	நா 	ெமாதக்
ெகாண் மன 	ெநல	ெகாள்ளல	என்ன,,,ஆம்பள	அவ 	ைதரியமா	ெசால்லீட்	டா ,
ெபாம்பள	நான்	எப்பி 	பட் ன் 	ெசால்ற /	மன க் ள்ளேய	ேபாட் 	ம கி	நின்ன
நா ம்	அ மா	பாத் 	ஒ 	நா	ராத்திரி	ேவைளயா	நாங்க	தங்கியி ந்த
வயக்காட் 	 டாரத் ேக	வந் ட்டா .அப் றமாஎன்ன	ெசய்ய	மன ம்,	மன ம்
ேபசிக்கிட்ட		அ ைம	யானெபா தாேபாச்சி	அ ,	நாங்க ம்ம நா	காண்ட்ராக்ட்

ஞ்சி	ெகளம்பப்ேபாேறாம்.	என்ன	ெசய்ய	தம்பி	,அவ 	எங்க	கல்யாணம்	பத்தி
ஒ 	 வக்ேகக் றா .	அப்ப	ேவ	அந்த	நிமிஷேம	ெசால்லச்	ெசால்றா .ஆம்பள
அவர	மாதிரி	படக் ன் 	என்னால	ஒ 	 வ	ெசால்ல	 யல.அவ 	இப்பேவ
இப்பி ேய	ெகளம் 	.ஏதாவ 	ேகாயில்ல	ேபாயி
கல்யாணம்கட் க்கி ேவாம்ங் றா ,கண் ப்பா	ெரண் 	ேபர்	வீட்ல ம்	சம்மதி	க்க
மாட்டாங்க,ஜாதி	 க்க	நிக் ம்	ேபா 	எப்பி ன்னா ,நா ம்	காண்ராக்ட்	ேவல

ஞ்சி	ஊ க் ப்ேபான	ஒ வாரத் ல	இவரத்ேத 	பஸ்ேஸறி	வந் ட்	ேடன்.		
	
அப்பறம்என்னெரண் 	வீட்ல ம்	அதகளம்தான்.நாங்க	ேவற,நீங்க	ேவற	இனிேம
நம்ம		ெரண் 	 ம்பத் க் ம்	ஒட் ம்	ெகைடயா 	ஒற ம்	ெகைடயா ன் 	ெசால்
லி	ஏங்	ெமாத	மகன்	ெபறக் ற	வைரக் ம்ேபச் வார்த்தேபாக் வரத் 	அன்னம்,



தண்ணின் 	எ ம்இல்லாம	இ ந்த ங்க	 த்தமகன்	ெபாறந்த	ெகாஞ்ச	நாள்ல
ள்ைளய	பாக் ற	சாக் லவந்தாக	.அப் றம்	பாத்தா	சம்பந்தகாரங்க		ெரண்
ேப ம்	எங்களக் ட	மறந் 		ேபாறஅள க் ஒண் ,	மண்ணாஐக்கியமாகிப்
ேபானாங்க.	அப்பெயல்லாம்தாய்	வீட்ல	யி ந் 	என்னய	பாக்க	வ ம்ேபா 	ஒ
ங்க 	ேசல	உ தி.ம ரப்பக்கம்	அ ெசௗ	கரியம்தான,இவ இங்க	எ த் தர்ற

கண்டாங்கிச்	ேசைலன் 		வ ம்	கடந் ம்	எனக் 	கட்ட	ேநரமில்லாம	ெபட் க்
ள்ள	ஒறங் ம்	ேசலக.வீட்ல	ேசா 	தண்ணிக்கி	பத்தாக்	ெகாற	வந்தப்பக் ட ம்

	உ த் ற	உ ப் க் 	பஞ்சம்	வந்த 	ெகைடயா .	அ த்த	வ சங்கள்ல
ெபாறந்தெரண் ெகாழந்ைதக க் ம்என்ேனாடபைழயேசைல		
தான்	பீத் ணியாஇ ந் ச்சி/	அப்பி ெயல்லாம்		இ ந் ட் 	இப்பம்	ஒத்தச்	ேசைல
க் 	அல்லல்ப்படேவண் யி க் .	அவ 	ேபான க் 	அப் றம்	அப்பி ேய	அவர
நிைனச்சிக்கிட் 	காலத்த	ஓட் க்கிட் 	இ க்ேகன்	தம்பி.	 க்கைடக் ம்
வீட் க் ம்	ஊடாைல மா	ஜீவன்	ெகடந்
அல்லா ,இப்பம்சாப் ட் ப்ேபாேறேன,அ தாஏங்ராச்சாப்பா .வீட்ல	ேபாயி
இ ந்தா	சாப் ேவன்,		இல்ைலன்னா	அப்பி ேய	ெமாடக்கி	ப த் ேவன்,கைடய
விட் ேபா ம்	ேபா 	 க்கைட	தம்பி	மிச்சமி க் ற	ெரண் 	பஜ்ஜிய	ம ச்சி

க் ம்,	அந்த	மாதிரி	நாள்கள்ல	எனக் 	 தல்	சாப்பா 	ெகடச்ச	மாதிரி
இ க் ம்.	பிராய	த் லஏங்அள க் சாப் ட	ஆள்ெகைட	யா ,
ஏங்ேசாட் ெபாண் ங்க	ஏங் ட	சாப்பாட்லேபாட் 	ேபாட	 யா .	சரித்	தான்
அப்பத	ெநலைமய	இப்ப	ெநைனச்சா	 மா,	ெநலம	எப்பி 	இ க்ேகா	அப்பி
ேபாயிக்கிற	ேவண் ய தா,	ஏங்மக ம்	என்ைனயெகாறயாவச்சிப்பாத் 	க்
கல்ல,அவன்	சத் 	அவ்வள தான்.	உள் ரிேல	கட் க் த்த	ெபாண் 	ெரண்
ெபண்பிள்ைளகேளாடநிக் றா,
	
	அவ க் ள்ைளக க் நல்லெயடத் லமாப் ளஅைமய ேமன் கவல.இவ க்
என்ைனயப்	பாத் க் ற ம், ள்ைளங்களவளக் ற ம்,ப க்கப்ேபா ற ேம
ெப ம்	பாடா		இ க் .	எங்க
தம்பிஅவன்வ மானத் லவ சத் க் ஒ ல்ப்ெபாடைவஎ த் தர்றேதெப /
இ 	ேபாக ப்பன்கார் லைதப்	ெபாங்க க் க் ற	ேசைலைய ம்	ஊட,	மாட
வாங்கிக்கி ேவன்.	அ ேவசரியாகிப்ேபா ம்என்றாள்.அவள்கட் யி ந்த	 டைவ	
வயெலட்	கலரில்	இ ந்த .பார்டர்	அடர்	ஊதாகக்கலரில்/	 கம்	நிைறந்த

க்க ம்,	ஊடல்	நிைறந்த	தளர் ம்,நடக்க	 யா	நகர் மாய்	ந த்	ெத வின்
மத்தியிலி ந் 	வ கிறாள்.		
	
ேபானவ சேம	மைழக் 	ஒ ன	வீ 	தம்பி.இந்தவ சமாவ மைழக் ன்னா
அைத	சரி	பண்ன ம்ன் 	அைலயா	அைல றான்	ஏங்	மகன்	.எங்க	விக்கிற
ெவைல	வாசிக் ம், லிக் ம்	அவன்	ெநனச்ச 	நடக்காம	ேபாயி ேமான்
ெகடந் 	ம றான்.	ெரண் ல	ஒண் 	ெபாம்பளப்	 ள்ைளயாப்	ேபாச்
அவ க் .ைபயன டஅவெகாஞ்சம்	 தாரிச்ச	ஆ .உ ண் ,ெபரண்



தைரயிேல	 ட	நீந்தீ வான்	நீந்தி/	ெபாம்பளப்	 ள்ள ம்	அவன	விட்டவ
இல்ல.ஆனா ம்	இவள	ைபயன்	அள க் 	 தந்திரமா	விட	 யல.		
	
இ ங்களாவ 	பரவாயில்ல.எங்க	காலத் ல	எங்காவ 	பக்கத் 	ஊ க் 	ேபாக

ன்னா ட	ெதாைணேயாடதான்	ேபாக ம்.	இப்ப	ைகயில	கா ம்	ஒடம் ல
ெதம் ம்தான்	ேவ ம்	தம்பி.	ெநைனச்சேநரம்	ெநைனச்செயடம்ன் 	ேபாயி	
வந் ர்	ராங்க/	பஸ்ஸீல,	ரயில்லண் 	எனச்	ெசான்ன	பாட் யின்
	ேபத்தி12ஆம்வ ப் ப்ப த் க்		ெகாண் ந்தாள்	உள் ர்ப்பள்ளியில்	.		
	
ேபான	வ டம்தான்	ப்ளஸ்	 	வைர	ெகாண் 	வந்தி ந்தார்கள்.11	ஆம்	வ ப் க்
ம ைர	ேபாய்வந்தபிள்ைள.	உள் க் 12வர ம்	தி ம்ப ம்	உள் ர்	வ ப்பைற
யிேலேய/	அவ க் 	17	ஆகப்ேபா 	தம்பி	வய .
கல்யாணம்பண்ணிவச்சிரலாம் ெசால்றான்		மகன்,	
	
இந்தக்க தேகக்கமாட்ேடங் றா,ேமலப க்க ம்,ேவைலக் ேபாக ன்
ஒத்தக்கால்ல	நிக் றா,	அத		அவன்	அப்பங்கிட்ட	ெசால்ற க் 	பயந் க்கிட்
எங்கி	ட் 	வந் 		ெசால்லிச்	ெசால்லச்	ெசால்றா,	நான்		என்ன	ெசய்ய
மத்தளத் க் 	ெரண் 	பக்க		இ ங் ற	மாதிரி	ெரண் 	ேபர்ட்ட மா
வாங்கிக்கட் க்கிட் ,,,,,,,,,,,,,சரி	அ ங்க	யார்	தம்பி	ஊரா ங்களா?
ஒ பக்கம்ெபத்தமகன்,ஒ 	பக்கம்	அவன்	ெபத்த	ேபத்தி.	இப்பஎன்ன	ெகாறஞ்சா
ேபாறம்,ைவயைவய	ைவரக்கல் ,.அ 	சரி	இ 	ஒ 	மாத்	தந்தான	தம்பி.நாங்க
அப்ப	அப்பி 	இ ந்ேதாம்ங் ற க்காக	இப்ப ம்	 ள்ைளங்க	அப்பி 	இ க்க

யா .த ர	இப்ப	எ னா ம்	 ட் ன் 	ஆகிப்ேபாச் 	தம்பி/ஒ 	காலத் ல
கா ,கைரன் 	ெவளஞ் 	ெகடந்தப்ப	பக்கத் 	ம சன்ஒற 	ேவ ம்ன்
ெநைனச்ேசாம்/ெபத்த ங்க,	ெபறந்த ங்க,	அண்ணன்,	தம்பி,ெபத்த ங்க,
ெபறந்த ங்க	அண்ணன்,	தம்பி,ஜாதி	சனம்	எல்லாம்	ேதைவ	ன்
ஆகிப்ேபாச் .அ தான்	இந்த	சீரழி	 க்ெகல்லாம்	காரணேமான்
ேதா தம்பி.ம செமாகம்	பாத் 	ேப ன ,	பழ ன 		எல்லாம்	மாறிப்	ேபாச் 	
தம்பி	என்கிறாள்.		
	
9.45	பஸ்	பத் 	நிமிடம்	தாமதம்	ேபா ம்.இப்ேபா தான்	ேபாகிற .ஆட்கைளேய
காணவில்ைல.		
அைர	மணிக் 	 ன்னதான்	ம ைரயிலி ந் 	வர்ர	வண் 	ேபாச்சி.	அப்பேம
ெநைனச்	ேசன். ட்டம்	ெகாைறவா	இ க்ேகன் ,இன்ைனக்கி	என்ன	எ ம்,
அட்டமி,	இல்ல		வடக்க,ெதக்க	 லமாெதரியல,ஒ 	ேவள	அப்பி த்தான்
ேபாலயி க் .
	
இப்பம்யா அைதெயல்லாம்பாக் றா,ஏேதாஒ ேதா க்காகஅப்பம்ெசால்லி
	வச்சி க்காங்க,	இப்பம்இ க் றகாலத் க் அ ஒத் வ மான் 	ெதரியல.	



தம்பி		சரி	அப்பம்	அப்பி 	இ ந் ச்சி,இப்பம்	இப்பி யி க் /	இ க்கட் ம்
தம்பி,,,,,,,,,,	காைலயில	ெவள்ளன	ஏங்	மகன	மீன்	ேயவாரத் க் 	அ ப்ப ம்/
வரட் மா?



3.	�������,,,
	

		
	
அவர்கள வீட்ைடகண் பி ப்ப ஒன் ம்சிரமமாகஇ க்கவில்ைல	நாராயணா
ஸ்ேடார்ஸீக் 	எதிர்	சந்தில்	இ க்கிற என்றார்கள்.ேபாய்	விட்ேடன்.	நீண்ட
அகலமான	ெத .	ஸ்ேடாரிலி ந் 	பார்த்தால் க்காகப்	ேபான	ெமயின்
ேராட்ைடத்தாண் 	நீண் 	ெதரிந்த .	
	
இரண் 	பக்க ம்	 ைளத்தி ந்த	வீ கள்	வரிைசயாக ம்,வரிைச	தப்பி மாய்
ெதரிந்தன.	வாசலில்ேபாடப்பட் ந்தேகாலங்கள்	அழிந்	 ம்	ெவள்ைள	பாவி மாய்
ெதரிந்த 	அலசலாக.	அ கில்	ேபாய்	தான்	பார்க்க	ேவண் ம்.	மண்	பாைதயாக
இ ந்த	ெத க்கள்	எல்லாம்	இப்ேபா 	சிெமண்ட்	அல்ல 	தார்	சாைலயாக
த்தி ந்த .	

	
சரி	ெத விற் ள்	ேபாய்	ேத ப்பார்க்கலாம்.ெத க்கில்	வல 	பக்	கம்	தச் ப்
பட்டைற ம்,	மர	அ ைவ	மில் ம்	இ ந்த .நான்	ைகந் 	ேபர்	எந்த	ேநர ம்
ேதைவேகற்ப	ேவைலபார்த் க்	ெகாண் தான்		இ ந்தார்கள்.இரண் 	பக்க ம்
சட்டம த் 	எங்ேகா	ஒ 	ஓரமாய்	ேமாட்டார்	ெபா த்தப்பட் ந்த	அ ைவ
மிஷினின்	ஒ 	 ைன	யில்	மரசக்ைகைய	ெகா க்க	அ 	நகன் ,நகன்
அ பட் 	எதிர்	 ைனயில்	இ ப்பவரின்	ைககளில்	ெச க்கப்பட்ட	வழவழப்பான
கட்ைடயாக	உ மாறி	வ கிற .
	



அைடக்கப்பட்ட	ச ரமான	கட் டத்தில்	 ன்	வாசல்	மட் ம்	தப்ைப	ைவத் க
ட்டப்பட் ந்த .	பக்கவாட் ல்தகரம்ைவத் டப்பட் ந்த	ெவளியில்தான்
ெசார,ெசாரப் 	வழவழப்பாய்	மாறிய	நிகழ் 	நடந் 	ெகாண் ந்த .	வீட் க்
ெகால்ைல	வாச க் 	வைலக்கத 	அ க்க	வாங்கிய	மரச்	சக்ைகைய	இங் தான்
ெச க்கக்	ெகாண் 	ேபாயி ந்ேதன்.	ெச க்க	 ம்	நன்றாக	இ ந்த .	ெசார,
ெசாரப்	ெபல்லாம்	ேபாய்வழவழப்பாய்.மஞ்சள் சிக் ளித்த ப்	ெபண்ணின்
	ெபாலி 	ேபால/
கண்க ம்,உத ம்	உதிர்க் ம்	வார்த்ைதகள்	மனதிற் ள்ளாய்	 ைழ	ய	 ப்
ெபண்ணின்	ெபாலி 	நிைறய	இடங்களில்	அவசியப்	ப கிற	மாதிரி	அல்ல 	அ
மனைத	கிறக்கி	வி கிற	மாதிரி	கட்ைட	வழவழ	ப்பில்	நான்	லயித் விட	ேபசாமல்
அவர்கள்	ேகட்ட	 லிைய	நான்	ெகா த் 	விட் 	வந் 	வி கிேறன்.
	
ஸ்ேடாரிலி ந் 	ேராட்ைட	கடந்த	ேநரம்	மஞ்சள்	பார்டர்	ேபாட்ட	ேசைல	கட் ய	ெபண்
என்ைன	தி ம்பித்	தி ம்பி	பார்த்தவா 	ெசல்கிறாள்.இ சக்கர	வாகனத்தின்
பின்னால்	அமர்ந்தி ந்தவளின்	பார்ட க் ள்	சிரித்த	 க்க ம்,வ வங்க ம்
என்ைனப்	பார்த் 	கண்	சிமிட் ன.	அவள 	ேதாளில்	ெதாங்கியைகப்ைப	அவள
அலங்காரம்,தைல	யில்	சிரித்த	மல்லிைகப் ,ேசைலயில்	ெபாதிந்தி ந்த
ெபா ,ெபா 	 க்கள்	,ெம வான	ேவகத்தில்	விைரந்த	அவர்கள 	இ 	சக்கர
வாகனம்	எல்லா ம்	என்ைன	சற் 	நிதானித் 	சாைலைய	கடக்கச்	ெசய்த .	
கடந்த	ேவக ம்,அவர்களின்	இ சக்கர	வாகன	அமர் ம்	தைரயில்	பட்
அவர்களின்நிழைல	இ த் ச்	ெசன்ற .	இ பட்ட	நிழல்	பள்
ளம்,ேம ,கல்,மண்,கழி 	என	அைனத்தின்	மீ ம்	பட் ப்பட் 	பயணி
க்கிறதாய்,,,,,,,,./		யாரவ 	ெசாந்தமாய்	இ க்க	ேவண் ம்	அல்ல 	ேதாழைம
த்தி 	ந்தநட்பின்	 லமாய்	கிைடத்தி ந்த	பழக்கமாய்	இ க்கேவண் ம்.

அ தான்	அப்ப 	தி ம்பித்தி ம்பிப்	பார்த் ச்	ெசல்கிறாேளா,	என்ன	ேவா...........?
ெசாந்தங்களின் கம்மறந் ெராம்பநாட்களாகிப்ேபான .	அ வலகம்,
னியன்,ஆர்வம்	காரணமாக	அைணத் க்	ெகாண்ட	பழக்கங்கள்	எல்லாம்	ெசக்

மாடாய்	 ழல	ைவக்க	ெசாந்தம்,	பந்தம்,	ேகாவில், ளம், ற்றம்	மறந் 	ெராம்ப
நாட்களாகிப்	ேபான .லீ 	கிைடக்கிற	நாட்களில்	“அக்காடா”என	ஓய்ெவ க்க ம்
ரண்	கைள	ேயாசிக்க ேம	ேநரம்	சரியாகிப்	ேபாகிற .பின்	எங்கிட் 		ெசாந்தம்,

பந்தம்	அவர்கள 	 கங்கள்,	அவர்கேளாடான	உற ...............?
	
ெவளியில்	ெசால்ல யாத	கனவாய்	ஆகிப்	ேபாகிற	இம்மாதிரி
ெகா ைமகைளெயல்லாம்	யாரிடம்	ெசால்லி	அ வ 	என	ெதரிய	வில்ைல.அதி ம்
என்	ேபான்ற	கீழ்	மட்ட	ஊழிய க் 	இந்த	ச கம்	த கிற	மரியாைத
இ க்கிறேத,அேடயப்பாஅைத	..................ம்	ேபாய்த்	தான்	சரிபண்ணிக்	ெகாள்ள
ேவண் ம்.
	
அந்ேநரத்திற் 	 ட்டம்	அதிகமில்லாத	சாைலயில்	ெசன்றவர்களின்,



விைரந்தவர்களின்	எண்ணங்க ம்,	ெசயல்க ம்அப்ப த்தாேன	இ ந்தி க் ம்?
எண்ணங்கைள	ஒட் ய	ெசயல்	பா கைள	த க்க	யாரால்	 ம்?	என	என
நண்பன்	ெசான்ன 	ஞாபகத்திற் 	வர	அைத	அைச	ேபாட்	டானாய்	ெத விற் ள்
ெசல்கிேறன்.	காைலயில்	ேபாட் ந்த	ேகாலத்தின்	அழிந் 	ேபான	அைடயாள
ங்கள்	ெத வின்	இ பக்க	வீ களின்	 ன் ம்	ெதரிந்த .
	
ேரா ,ேரா 	தாண் 	நைட,நைட	தாண் 	வீட் ன்	உள் றம்..,,..,,என	விரிந்த
வீ களின்	வைரவில்	ஒன் க்	ெகான் மா பட் ம்	ேவ பட்	 ம்,
வித்தியாசித் த்ெதரிந்த .	இத்தைனக் ம்மத்தியில்தான்	அவர்கள 	வீட்ைட
பார்க்க	ேவண் ம்	பைழய	காவல்	நிைலயத்ைத	ஒட் ய	ெத வில்தான்	அவர்கள
வீ 	எனச்ெசான்னார்கள்.இப்ேபா 	ேவ 	இடத்திற் 	ெகாண் 	ேபாய்
விட்டார்கள்.காவல்நிைலயம்	இ ந்ததற்கான	அறி றிகேள	அங்
இல்ைல.கட் டேம	உ மாறிப்	ேபாயி ந்த .	நல்ல தான்	எத்தைன,எத்தைன
மனிதர்கைள	எப்ப ெயல்லாம்	சந்	ேதகப்பட் ,எப்ப ெயல்லாம்	வழக் ப்	ேபாட்
விசாரித்த	இடமாக	இ 	இ ந்தி க்கிற .எத்தைன	ேபரின்	வாழ்ைகயின்
திைசைய	தி ப்பிப்	ேபாட்டேதா	இந்த	இடம்	என	ெதரியாத	 டன்	நான்	நின்
ெகாண் .	அந்த	இடத்தின்	எஞ்சிய	அைடயாளமாய்ெத ைனயில்இ ந்த	அ
ழாய்	இன் ம்	அப்ப ேய	தண்ணீேரா .	ஆண்க ம்,	ெபண்க ம்,

ெபரியவர்க ம்	எப்ேபா ம்	தண்ணீர்	பி த் க்	ெகாண்ேட	இ க்கி	றார்கள்.
சண்ைட,	சச்சர 	இல்லாமல்.எந்த	ேவைலயானா ம்	சரி,	எந்த	மைழ
ளிரானா ம்	சரி	எப்ேபா ம்	அந்தக்	 ழாய்	அ 	பட் க்	ெகாண்ேடயி க் ம்

ேபால.	 மியிலி ந் 	தண்ணீர்	வ கிறதா,அல்ல 	ைகபி த் 	தண்ணீர்
அ க்கிறவர்களின்ராசியா?ெதரியவில்ைல.அந்த	ெத க்காரர்க க்	 ம்,அந்த
அ 	 ழாய்க் ம்	அப்ப 	ஒ 	உற 	 த்தி ந்த .	இந்த	அழகர்ந	கர்ேதான்றிய
காலத்தில்ேபாட்ட 	என	ெசால்லியி ந்தார்	அந்த	வாைழப்பழக்கைடக்காரர்.
	
ப்பதிலி ந் 	 ப்பத்தியிரண் 	இ க்கலாம்	வய .நாற்பத்தியிர	ண்

வய க்காரனான	நான்	அவைர	பற்றி	 றிப்பி ைகயில்	அவர்,	இவர்	என் தான்
றிப்பி கிேறன்.	ஏன்	அப்ப 	என	ேகட்டால்	ெதரியவில்ைல	என

ெசால்வதற்கில்ைல.	அப்ப ேயபழகிப்	ேபாேனன்.	என்ைன	விட	 ைறந்த	வயதினர்
, ைற	ந்த	வ வாய்	பிரிவினர்	 ைறந்தேவைலபார்ப்பவர்அைனவரிட ம்	எந்த
ேபத மில்லாம ம்,மரியாைத ட ம்ேபச ம்,பழக ம்கற் க்	ெகாண்டதன்
விைள தான்	இந்த	மன .	நான்	ேவைல	பார்க்கிற	வங்கிக் 	வ கிற
வா க்ைகயாளர்களிட	 ம்,	சகஉழியர்களிட ம்
எப்ேபா ம்மரியாைதயாகேவநடந் ெகாள்	கிற	பழக்கம்	என்னிடம்	எப்ெபா ம்
உண் .வாங்க	ம்மா,	வாங்க	சார்,வாங்க	ேமடம்,வாங்க	தம்பி.வாங்கஅண்ேண
,,,,,,,,என் 	தான்	ெசால்லி	பழகியி ந்ேதன்.	
ள் ,	 ள்ளான	தா 	 கத்தில்	 த்திக்	ெகாண் 	நிற்க	பார்ைவ	சரியாக

ெதரியாமல்	வ ம்	கந்தேவலிட ம்,	நைகக்கடன்	ேகட் 	வ பவரிடம்,	நைக



எத்தைன	உ ப்ப 	எனக்ேகட்டால்	தான்	ேமய்க்	 ம்	ஆ களின்	எண்ணிக்ைகைய
றிப்பி ம்	பாண் 	ேவலனிட ம்	தராதரம்	பார்க்காத	பழக்கம்தான்	என்ைன

அப்ப ெயல்லாம்	ெசால்ல	ைவத்தி க்கிற .
	
ஒேர	ஊரிேலேய	பிறந் ,ஒேர	ஊரிேலேய	வளர்ந் 	அேத	ஊரிேல	ேய	வாழ்ந்

த் 	வி கிற	பாக்கியம்தான்	ெப ம்பாலாேனா	ைரப்	ேபாலேவ	எனக் ம்
வாய்த்தி க்கிற 	என்றார்	அந்த	வாைழப்	பழகைடக்காரர்.	கைடயின்	ேபர்
என்னேவா	வாைழப்பழகைடதான்.ஆனால்	அங் 	சாந்திப்	பாக் ,பீ ,சிகெரட்
ெவற்றிைல,பாக் ,பான்பராக்	என	எல்லா	ம்	இ ந்த .அவர்	ெசான்ன
அைடயாளத் டனான	வீட் ற் 	ெசல்ல	இன் ம்	ெகாஞ்சம்	 ரமி க்கிற .	
ேநராகப்ேபாய்	ஒ 	ெத 	தி ம்ப	ேவண் மாம்	 றினார்கள்.நான்
ேபாய்க்ெகாண் ந்தெத வின்	 ைனயில்சாக்கைட	கழிைவ	வாரி	ஓரத்தில்
வித்தி ந்தார்கள்.	சின்னதான	அந்த	 வியலின்	உள்ேளயி ந்

அ க் ம்,சாக்கைட	கைர மாக	 ச்சி	ஒன் 	நீட் க்	ெகாண் ந்த .பார்க்க
அ வ 	ப்பாக	ேதான்றினா ம்	 ச்சியின்	நீட்டத்ைத	பார்ப்பைத	தவிர்க்க

யவில்ைல.ஏன்	இப்ப 	என	சாக்கைட	அள்ளியவர்கைள	ேகட்	பதா	அல்ல
அள்ளியைத	ேபா வதற் 	உரிய	ஏற்பாைட	ெசய் 	ெகா க்காதவர்கைளப்பற்றி
ேப வதா?எ 	எப்ப யாயி ம்	உடன 	யான	தவ க் அவர்கள்தான்
ஆட்பட் ப்ேபாகிறார்கள்.
	
விய க் எதிர்த்தவீட் ல்இ ந்தவயதான தாட் ையபார்க்கிேறன்.		அவர்	தான்

ெசால்கிறார்	என்ன	ெசய்யச்	ெசால்றீங்கதம்பி,	அப்பி த்தான்	ெகடக் ,அ ங்கள
ேகட்டா	இ ங்கன்	றாங்க,இ ங்களக்	ேகட்டா	அ ங்கள	ைகயக்
காட் றாங்க.இப்பி ேயமாறி,மாறிநடக் 	தம்பி.	இ 	எங்க	ேபாயி	எப்பி
ட் க்கிட் 	நிக் ம் தான்	ெதரியல.

	
நீங்க	ேத 	வந்த	வீ 	அேதா	அ தான்	தம்பி.ெரண் 	ேப 	வாச க் 	 ன்னால
நிப்பாங்க,	அ ங்கதான்	நீங்க	ேத 	வந்த	ஆ ங்க,	அண்	ணன்,தம்பி	ெரண்
ேப ம்	ேசந் 	ெதாழில்	பண்றாங்க,	வ மானம்	சில	சமயம்	அள்ளிக்கிட் 	வ ம்
சில	சமயம்	ஈயா ம்.சமாளிச் 	ஓட்றாங்க,என்ேனாட	ெசாந்தக்காரங்கதான்
தம்பி.ேபச் 	வார்த்ைத	ெகைடயா 	இப்ப.	அ ங்கதான்	என்ைனய	இங்க
வீ பாத் 	 	வச்சாங்க,அ க் 	பாத்திங்கீன்னா	எத்தன	தைட,எத்தன
எதிர்ப் ,எத்தன	வசச்ெசால் ,	எவ்வள
ேராதம்,யப்பா,,,,,,,,,,,,,,,,மன விட் ப்ேபாச் 	தம்பி.ஏன்	ேபரன்மார்க

தான்என்னானா ம்	பரவாயில்ைலன் ெசால்லிஎ த்த 	ங்க	 டயல்லாம்	ேபசி
சண்டேபாட் 	என்னயஉக்கார	வச்சாங்க.	இப்பஅ ங்க யி க்கெநைலயான
வீ ல்லாமஅைல 	றாங்க	தம்பி.
	
வீட் க்கார 	காலி	பண்ணச்	ெசால்றாராம்.தி ர் 	இப்பி ச்	ெசான்	னா	எங்க



ேபாவாங்க	அ ங்க, ள்ள, ட் கள	வச்சிக்கிட் .ஒேர	ஆள்	க	இ க் ற	ெத
அதான்	இப்பி .எங்கள	மாதிரி	ஆள்கள	இ க்க	விடமாட்டங்க.ெநாரண்
இ த் க்	கிட்ேட	இ ப்பாங்க	தம்பி.நாங்க	ெபாழப்பப்	பாக் றதா,இல்ல	இ
ங்கேளாடசண்டேபாட் கிட் இ க் றதா?ெசால் ங்க,பாத்தா	ப ச்	சவ 	மாதிரி
இ க்கீங்க,ஏதாவ 	கைரக்ட்டா	ெசால் ங்க	தம்பி	என்றாள்.	வீ 	ேத ய	அ ப்ைப
விட	 தாட் யின்	ேபச் 	என்ைன	அைசத் 	விட	அண்ணன்,தம்பி	இ வைர ம்
ேநாக்கி	கிளம் கிேறன்.அவர்கள்	என்ைன	பார்க்க,	நான்	அவர்கைளப்	பார்க்க
ெமளனமாய்	கைரகிற 	நிமிடங்கள்.	நான்	ேபச	வாய்	எ த்த	சமயத்தில்	அவர்கள்
ண் ச்சீட் 	ஒன்ைற	நீட் னார்கள்.அதில்	அவர்கள்	 கப்ேபா ம்	 	வீட் ன்
கவரி	இ ந்த .
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ஒன்ைற	ெசய் 	 க்ைகயில்	பிறிெதான் 	விட் ப்	ேபாகிற தான்	.காைல
ஐந்தைர	மணிக்ெகல்லாம்	விழிப் த்தட் விட்ட .ஆனா ம்	 ளி க் ப்	பயந்
ேபார்ைவைய	இ த் 	 க்	கிடந்தான்.		
ன்ெபல்லாம்	காலிலி ந் 	தைலவைர	 கத்ைத ம்	ேசர்த் 	 க்	ெகாண்

ப த்தா ம்	ஒன் ம்ெதரிவதில்ைல.	இப்ேபாெதல்லாம்	 ச் 	 ட் வ 	ேபால்	ஒ
உணர் .வய 	 க்	ெகாண்ேட		ேபாகிற 	தாேன?ப்ரஷரிலி ந்
கர்வைரஎல்லாம்	அப்பிக்ெகாண் க்கிற .

வாரம்	தவறாமல்ேஹாமிேயாபதி	டாக்டர்	கந்தசாமிையத்தான்	ேபாய்	பார்க்க
ேவண் யி க்கிற .
	
அவ ம்	ெராம்ப ம்	ெசல 	ைவக்காமல்	இ ,இ 	இப்பி ,இப்பி ,இந்தந்த
மாத்தைரைய	சாப்பிட் விட் 	இப்ப ,	இப்ப 	இ ந் 	ெகாள் ங்கள்.ெராம்ப ம்
மனைதப்	ேபாட் 	உழட் க்	ெகாள்ளேவண்டாம்	என்பார்.	சரித்தான்ெகமிக்கலின்
பாதிப்ேபா 	சாப்பி வைத	வி த் ,	அ 	இல்லா
மல்ம ந் மாத்திைரசாப்பி வ நிைறயேவ	பிரேயாஜனமாக ம்	,	மன
நிைறவாக ம்.	இந்த	ைத	 ந்தால்		49	பிறக்கிற .அவன 	 த்த	மகன்	 ட
அ க்க 	ேகலி	ெசய்கிறான்.	அப்பா	ஒங்க க் 	வய 	ஆயி ச் .”என.	ெசால்லி
யவ ம்,அவன 	மைனவி ம்அந்தப்ேபச் க் சிரித் க்	ெகாள்கிறனர்.
“ஆமாமா,நீ	மட் ம்	அப்பி ேய	மார்க்கண்ேடயனாவா	இ க்கப்	ேபாற,	இந்த
பதினஞ் 	வய ல	பா 	மண்பாைனயில	தண்ணி	ஊத்தி	வச்ச	மா	திரி
	வயி ,ஒடம்ெமல்லாம்	பா 	ெபா ,ெபா ன் 	ஏேதா	காத்த ச்ச்
வச்சமாதிரி,ேபா,கி க்காெமாதல்லஒடம்பெகாைறக்கிறவழியப்பா ,	இ ல	ஒங்க
அப்பாவ	ேகலி	பண்ணவந் ட்ட,அவர	மாதிரி	ஒ 	நா	இ ந் வயா	நீ?”என



கணவ க் 	வக்காலத் 	வாங் கிறவளாக	மாறிப்ேபாவாள்	படக்ெகன.இந்த
ேபச்ைசக்	ேகட்ட ம்	அவன 	மகனின்	 க ம்	காற் 	பி ங்கிய	ப னாக.
	“தினசரி	காைலயில	எந்திரிச் 	வாக்கிங்	ேபா,இல்ைலன்னா	ைசக்கி	ளிங்க்
ேபா,இல்ைலன்னா	வீட் ல	சின்னதா	எக்சர்ைசஸ்	பண்ணிக்கப்	பா,	ஒடம்
என்னாக் ற 	பின்னா 	என்பான்	அவன்.“ம்நானா	ேபாக	மாட்	ேடங்கிேறன்,
நீங்கதான்	விட	மாட்ேடங் றீங்க.வீட் க் ள்ளேய	ேபாட் அைடச்
ைவச் க் றீங்க.
	
கிர ண் க் ப்	ேபாயி	ைசக்கிள்	ஒட்டப்	ேபாேறன் 	ெசான்னா	விட
மாட்ேடங்க் றீங்க.அப்பறம்	 ம்மா, ம்மாஎன்ைனேய த்தம்	ெசான்னா		எப்ப ?
என்கிறான்	பதி க் 	ேகாபமாக ம்,சப்தமாக ம்.		
ஏதாவ 	ஒன்ைற	ெசய்யச்	ெசான்னால்	அதற்கான	வசதி	உள்ள	இடங்	களில்	தான்
ெசய்ேவன்	அல்ல ம்மாஇ ந் வி ேவன்.என்கிற	மேனா	பாவம்
பி த்தாட் கின்ற	நிைலயில்	உள்ளவனாகிப்	ேபான	மகன
மனஅ த்தம்தான்		“அப்பா க் 	வயசாகிப்	ேபாச் ”என	அ க்க 	ேபச
ைவக்கிறேதா?அவன 	மைனவிைய	ம க்க	ைவக்கிறேதா?அப்ப ெய	ல்லாம்
மக க் ச்	ெசால் ம்	ஆேலாசைனைய	பின்பற்றி	அவ ம்,நைட	பயிற்சி,ைசக்கிள்
ஓட் தல்,உடற்பயிற்சி	அல்ல 	ேயாகா	என	ஏதாவ 	ெசய்யலாம்	என்றால்

வதில்ைல.உடைல	அ த் ம்	ேசாம்பல்,	மனம்நிரம்பிய	சிந்தைன	ெமல்லிதான
ளிர்	இன் ம்	வி யாத	அைர	இ ள்	என	ேபார்ைவ	விலக்காமல்	வாேயாரம்

எச்சில்	ஒ க	ஊத்ைத	வா டன்	ப த் க்	கிடப்பான்.	அப்ப த்தான்	இன் ம்
ப த் க்	கிடக்கி	றான்.	
	
கட் யி ந்த	ைகலி	அவிழ்ந்தி ந்த . ப்	ேபாட்ட	ைகலி.அந்தாதி	கைட	யில்
எ த்த .	தவைண	கைடக்கைட	என	அதற் 	ெபயர்ைவத்தி ந்தான்.	அந்தக்
கைடக் ப்	ேபா ம்	மாதாந்ேதா ம்	அவன 	மனம்	அவிழ்ந்
ேபாகிற ண் .காரணம்அந்தக்கைடயில்ேவைலபார்க் ம்ெபண்பிள்ைள	தான்.	
நன்றாக	இ ந்தால்	இ ப க் ள்	இ க்கலாம்	வய 	அவ க் .	 ணிக	 க்
மத்தியில்	ெபாதித்	 ைவக்கப்பட் க் ம்	உயிர்	ெபாம்ைம	யாய்.
அங் மிங் மாய்நடந் ெகாண் ம்,		கைடக் 	வ கிறவர்க க் 	 ணி	கைள
எ த் க்	காண்பித் க்	ெகாண் மாய்.	நடப்பாள்,	ஓ வாள்.ேவகமாய்	எட்ெட த்
ைவப்பாள்.இப்ப 	அவளின்	அைச கள்	ஒவ்ெவான்றி ம்	கைட	வளர்ச்சி	பற்றிய
சிந்தைன	உள்ளட	ங்கிேய	இ க் ேம	என	எண்ணத்	ேதா கிற	வைகயில்	நடந்
ெகாள்	வாள்.
ெமலிதானஅடர்த்தியற்றநிறத்தி ம்,அளவி மானதாவணி,அதற் 	ேமட்சிங்கான
பாவைட,சட்ைட	கசைலயான	ெமலிந் 	சிவந்த	ேதாற்றம்.	சைத	திரட்சியற்ற
ைகக ம்,கால்க ம்,உட மாய்	அவள 	வ ைமைய	பைறயறிவிக் ம்.
	
“வாங்கநல்லாயி க்கீங்களா?,ேசைலஎ க் றீங்களா?,ேபண்ட்,சர்ட்எ க்கிறீங்களா?



ேவற	ஏதாவ ம்	எ க் றீங்களா?என	படபடப்பாள்.ஒ 	 ைற	பார்க்ைகயில்
பாவைட	தாவணியில்	இ ந்தால்	,ம ைற	பார்க்ைக	யில்	 தார்	ேபாட் க்
ெகாண் ப்பாள்.அதி ம்	பளிச்சி ம்	அவள 	எளிைம	அவைன
ஈர்ப்பதாகேவ.ஆனால்	அந்த	எளிைமைய	மீறிய	அவள 	ேதாற்றம்	அவைன
எங்ெகங்ேகா	இ த் ச்	ெசல்வதாக	அைமந் 	விட,	சங்கடம்	மிக	கிளம்பி
வி வான்.
	
அவள்	அவள 	வ மானம், ம்பம்,	பா 	என	 ற்றி, ற்றி	கிைள	பரப்பிெரக்ைக
கட் 	வி ம்.	கைடையவிட் 	வந்த	பிற ம்	 ட	அந்த	எண்ணம்	அன்ைறய	நாளின்
பாதிைய	ஆக்ரமித் க்	ெகாள் ம்.	அப்ப 	யான	ஒ 	சங்கட	த ணத்தில்	எ த்
வந்த	ைகலிதான்		இ .	 ழங்கால்	வைர	ஏறியி ந்தைத	இறக்க	மனமில்லாமல்
ேபார்ைவ	ைய		இ த் ப்	ேபார்த்திக்ெகாண்டான்	க த் 	வைர.தைலயில்
ரங் க்	 ல்லா	மாட் யி ந்தான்.பனித்த	கண்கள்	திறக்க ம்,திறந்த	கண்கள்

பனிக்க மாய்	இ ந்த	கணம்	வீ 	அழகாக	காட்சியளித்த .மைனவி,
பிள்ைளகள்	இ வர்	என	ப த்தி ந்த	வீட் ல்	எரிந்த	இர 	விளக்கின்	ெவளிச்சம்
வீட்ைட	ரம்யப்	ப த்திய .		ேவண்டாம்.........,இன் ம்சிறி ேநரத்தில்	பால்காரர்
வந் 	விடக் ம்.	தண்ணீர்வண் 	ெத 	 ைனயில்	வந் 	ஹாரன்	அ த்
நிற் ம்.இரண்	 ம்	வ வ 	அ த்த த்ததான	நிகழ்வாய்	இ க் ம்.ஒ நாள்
தண்ணீர்	வண் 	 ந் ம்,ஒ 	நாள்	பால்க்காரர்	 ந்தி	வி வார்.சமயத்தில்
இரண் ேம	ேசர்ந்தாற்ப்	ேபால	வந் வி கிற	ேசாக ம்	நடந் 	வி வ
உண் .அந்ேநரம்,நீ	அங் ,	நான்	இங் 	என	ேவைலகைள	பிரித் க்
ெகாள்வார்கள்.அப்ப 	பிரித் க்	ெகாள்ள	ேசாம்பலாகிப்	ேபாகிற	த ணத்தில்
தண்ணீர்	வண் 	ேபாய்வி ம்.பிற 	அந்த	வண் 	பயணிக்	கிற	திைசகளில்
பின்னாேலேய	 ல்	பி த் 	ெசல்ல	ேவண் ம்.	அதற்	ெகனஅைரமணி	ஆகிப்
ேபா ம்.	அந்த		அைரமணி	காைல	ேநரப்பயணம்	பள்ளிஅ வலகப் றப்பா களின்
ேபா 	மட் ம்	சிரமம்	காண்பிக் ம்.
எந்தெவயில்,மைழ, ளிரானா ம்சரி.இ தான்	அன்றாட	ஏற்பாடாய்
அவர்கள் யி க் ம்ப தியில்மைழெவள்ளமாய்ஓ னா ம்சரி	அதி
காைலயில்தண்ணீர்வண் 	வரேவண் ம்.வந்தால்தான்	வீ களில்	தாக
சாந்திக் ம்,	சைமய க் மாய்..........,மைனவிைய	எ ப்பினான்.அவள்
மணிஎன்னஎனேகட் விட் தி ம்ப ம்ப த் க்ெகாண்டாள்.ேநற் 	இரேவ

பண்ணிக்ெகாண் தான்	ப த்தான்.
	
ெபாங்க க் 	ம நாள்நல்ல	நா ம்,அ மாய்	கறி	எ க்க	ேவண் ம்.	ஆட் க்
கறிஎ த் 	வ டக்கணக்கில்	ஆகிப்ேபான .300	 பாய்	என்கிறா	ர்கள்.அதற்
ேகாழிக்	கறி	எ த் 	விட் ப்	ேபாகலாம்.90	 பாய்தான்.	ஆட் கறிய
விடேகாழிக்கறிநன்றாகச்சைமக்கிறாள்அவன 	மைனவி.	அ ம்	ஒ
காரணம்,பண ம்	ஒ 	காரணமாய்	ஆகிப்	ேபாக	ேகாழிக்	கறிக்ேக	ெப ம்பான்ைம
ஓட் .அவன்	வீ 	ேபாலேவதான்	அைனத்



வீ களி ம்	நிைலைமஇ க் ம்................சிக்கன்	கைட,............சிக்கன்	கைட
என	ெபயர்	பலைககள்	மாட் ய	கைடகளின்	 ன்பாக	 ள்ள	 ட்டம்	இைத
உ தி	ெசய்வதாகேவ/ெபா ளாதாரம்	நலிந்த	ேதசத்தில்	மக்க க் 	வாய்ப்ப
இ வாகத்தான்	இ க் ம்	ேபால.......,/	அவன 	மக ம்	அைததான்
ெசான்னான்.	“நாைளக் 	காைலயில	ெவள்ெளன	எந்திரிச்
ேகாழிக்கறிஎ க்க ம்”என.“ெவள்ெளன	என்ப 	அவன 	அகராதியில்	காைல
6.30	என்கிறான்.
	
மனம்	இல்லாமல்	ப க்ைகைய	விட் 	எ ந் 	 கம்	க வி	கிளம்பிய		ேபா 	மணி
ஆ 	மைனவியிடம்	200 பாய்	வாங்கிக்	ெகாண்டான்.இன் ம்	பால்காரர்
வரவில்ைல.வீட் ல்	ேதநீர்	ேபாடவில்ைல.தண்ணீர்	வண் ச்	சத்தம்	ேகட்கிற .
“நீங்கள்	ேபாங்கள்”	என	அவசரப்	ப த்தி	கதைவ	 ட் 	விட் டத்ைத	 க்கிக்
ெகாண் 	ஓ னாள்.	ஒ கிேலா	ேபா ம்	என	ேதான்றிய .வாங்கி	விட்டான்.
அவன்,மைன	வி	பிள்ைளகள்இ வர்அைனவ க் மாய்ஒ ேவைள		
ேபா ம். டேவ	தக்காளி,இஞ்சி	என	வாங்கிக்ெகாண்டான்,இேத	 ற்றி	நாற்ப
வைர	வந் 	விட்ட .இனி	 	சாப்பிட	ேவண் ம்.எல்லாம் ந் 	வீ 	தி ம் ம்
	ேபா 	மணி	7.30	ஆகியி ந்த .
	
	இரண் 	மாதங்களாக	வீட் ற் 	பின்னால்	 ட்ட	வில்ைல.	மைனவி	தான்
அவ்வப்ெபா 	 ட் க்	ெகாள்வாள்.இன் 	மா ைய ம்	ேசர்த் 	 ட்ட
ேவண் ம்.ெகால்ைலப் றம்,பக்கவாட்டாக	கிடந்த	ெவளி,என	ெகாஞ்சம்கிடந்த
ெவற்றிடத்தில்நின்றமரங்கள்இைலகைள	உதிர்த் 	இடத்ைத	ஆக்ரமித்தி ந்தன.
	
ஒ 	ேவைலைய	ெசய் 	 க்ைகயில்	மற்ெறான் 	விட் ப்	ேபாகிற
தான்.உதிர்ந் 	கிடந்த	மரத்தின்	இைலகள்,ஈரம்	 த்தி ந்த	மண்,அதில்

ெந த் 	ஓங்கி	வளர்ந்தி ந்த	மரங்கள்,இட 	 ைல	ஓரமாய்	நின்ற	அ
ழாய்,அைத	 ற்றியி ந்த		கட்டப்	பட் ந்த	சிெமண்ட்	தளம்	என	நின்றி ந்த

இடத்ைத	ேதாட்டம்	என்றார்கள்.ரகத்திற் 	ெரண்டாக	மரங்கள்
ைவத்தி ந்தார்கள்.ேவப்பமரம்,பன்னீர்	மரம்,	ெதன்ைன	மரம்,அரளிப் 	மரம்	........,
என./பார்த்தவைர	மரங்கள்	நன்றாகத்தான்	உள்ள .கடந்த	சில	நாட்களாகேவ
ேதாட்டத்ைத	 ட்டவில்ைல.	ெபாங்க க் 	 தல்	நாள்	ேபாகியன்
ட் யி க்கலாம்	.உடல்	ேசாம்	பல்	மி ந் 	விட்ட 	.ேசாம்பல்	இப்ெபா
ப்பியாகக்	கிடக்கிற 	இப்ேபா 	மிக ம்	 சியாகக்	கிடக்கிற .	

ெபா வாகேவ	அவன 	ேதாட்ட	ெவளி	அைனத் ம்நிரம்பியதாகத்தான்	இ ந்த .
ச்சிகள்,	எ ம் கள்,	பறைவகள்,ேகாழிகள்,ஆ கள்,சமயத்தில்பன்றிகள்

அைனத் ம்	ேம ம்	ெப ெவளியாகத்தான்	இ ந் ள்ள .வீ கட் ய 	ேபாக
மீதம்	இ ந்த	ெவற்றிடத்ைதத்தான்	ேதாட்டம்	என	அறிவித் க்	ெகாண்டார்கள்.
அதில்	ரகத்திற் 	இரண்டாக	நின்றதில்	மனைத	பறிெகா த் 	வி கிற	வனாகேவ
அவன்.ஆனா ம்	அதன்	வளர்த்தியி ம்,அடர்த்தியி மாய்	காயாமல்	கிடக் ம்



தைர	உதிர்ந் 	கிடக் ம்	இைலகள்,ஈர	வாைட	அ க்	 ம்	மண்.	 ளிர்	காலங்களில்
யா ைடய	அ மதி ம்	அற் 	வீட் ற் ள்	 ைழ	ந் 	 ளிர	ஆரம்பித் 	வி ம்
த ணங்களில்	அவன்	நிைனப்ப ண் .	ஒ 	ேவைள	இந்த
மரங்கள்இ ப்பதானால்தான்இவ்வள 	 ளிர்ச்சி ம்,	ெகா ம்	வ கிறேதாஎன.
அெதல்லாம்	இல்லாமல்	இ க்க	ேவண் ம்	என்றால்	இந்த	மரங்கைள
ெவட் விட்டால்	ேதவலாம்	என்கிறாள்	அவன 	மைனவி.	பன்னீர்	மரத்தில்
ேதனீக்கள்	 	கட் யி க்கிற .ேவப்பமரத்தில்	காக்	ைகயின்	
ட்ைட டன்இ க்கிற .	 மரத்தில் க்கள்	அழகழ	காய்

சிரிக்கின்றன.	 ேவ, ேவ	காக்ைகையப்	பார்.காக்ைகேய,காக்ைகேய	ேதன்
ட்ைட		கவனி.

	
ேதன் ேட,ேதனீக்கேள	ேதைனகாக்ைகக க் ம்	இன் ம்	பிறவற்றிற் மாய்
பகிர்ந் 	ெகா ங்கள்.இங்ேக	ஆ 	ேமய்கிற ,மா 	வந்
ேபாகிற .பன்றிக ம்,நாய்க மாய்	வந் 	ஊடா வ 	உண் .உடல்	ெப த்த
ேகாழி	ஒன் தன 	 ஞ் க டன்	அேதா	ேதாட்டத் 	 ைலயில்	உள்ள	அ ழாய்
அ கில்		ஈர	மண்ைணகிளறியவா 	இைர	ேத ம்.இட 	 ைலயில்	ஒ 	கரிச்சான்

வி	தினசரி	காைல	7	மணி	சமீபம்	தன 	காதலி டன்	வந் 	ேபாவ
உண் .இ 	ேபாக	அவ ம்,	அவன 	மைனவி ம்,பிள்ைளக மாய்
ற்றித்திரிவார்கள்.அவர்க க் ம்,அைவக க் ம்	ேதைனக்	ெகா த் 	விட்

நீங்கள்	இஷ்டத்திற் 	ேசகரித் க்	ெகாள் ங்கள்	என	ெசால்லத்	ேதா கிற .
மரங்கைள	 ற்றி ம்,ெவற் 	ெவளியி ம்,மா க்க மாய்	 ட் 	அள்ளிவிட்
தி ம்பப்	பார்க்கிறான்.இடம்	 த்தமாய்	இ ந்த .	ேவர்ைவ	நிரம்பியி ந்த	உடைல
ைடத் க்	ெகாண் 	தைரயில்	சிறி 	ேநரம்	அமர்ந் 	எ ந் 	விட் 	 ட் யைத

அள்ளிப்	ேபா ைகயில்தான்	கவனிக்கிறான்.ேதனீக்கள்	 	கட் ய	பன்னீர்
மரத்தின்அ யில்	 ட்டா	மல்		விட்டைத.
ப்ைப ம்,மண் மாய்கிடந்த .	அவற்றின்ஊடாக	பறந் ம்,ஊர்ந் ம்	ெசன்ற

ேதனீக்கள்	மரத்ைத	 ற்றி	பறந்தவா ம்	ஊர்ந்தவா மாய்.	ஒன்ைற	ெசய்
க்ைகயில்	பிறிெதான் 	விட் ப்	ேபாகிற 	தான்.	அ ம்	நல்ல க் தான்.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.	�������������,,,,,,
	
ெவட்ட	ெவட்ட	 ைறகிற 	 .அ 	ைகயின்	விைரவா	அல்ல 	கத்திரி	யின்
விைரவா	எனப்	 ரியவில்ைல,	மாறாக	அ 	ெசால்லிச்ெசன்ற	ெசய்தி	ைக,மற் ம்
கத்திக்ேகால்	,சீப் 	இைவகளின்	 ட் 	உைழப்ேப	சி ம்பிக்	கிடந்த	 கைள
ெவட் 	அழ 	ப த்திக்	ெகாண் க்கிற 	என/		காைலயில்	எ ந்த ேம
நிைன க் வந்த ,இன் ெவட் விடேவண் ம்,என/		என்ைறக் ம்	இல்லாமல்
இன்ைறக் 	ஐந் 	மணிக்ெகல்லாம்	எ ந் 	விட்டா	ன்.
	
இந்ேநரம்	தாத்தா	 க்கைட	திறந்தி ப்பார். கம்	க வி	தைல	சீ ைக	யில்
	தி ம்ப ம்	ஒ ைற	வந்த		நிைன 	இன்ைறக் 	எப்ப ேய மாவ	 	 	ெவட்
விட	ேவண் ம்	என்பேத/		என் ேம	சீக்கிரம்	கைட	திறாந் 	வி கிறா	தாத்தா
இன் 	ேலட்டாக	திறந் 	விட்டார்	என	ெசான்னார்.	கைடயில்	 	சாப்பிட
உட்கார்ந்தி ந்த	எெலக்ட்ரீசியன்		மாடசாமி	அண்ணன்.	என் டன்	ேசர்ந் 	 ன்
ேபர்	அமர்ந்தி ந்ேதாம்	அந்ேநரேம.ேவகமாக	வந்த	ஒ வ க் 	எெலக்ட்ரீசியன்
அண்ணன்	பதில்	ெசால்லிக்	ெகாண் 	 ந்தார்.ஆமா	அண்ேண,காைலயில்	நான்
வந் தான்	எ ப்பி	விட்ேடன்	அப் றமா	மனசில்லாம	கைடேபாட்டா
பாத் க்கங்க,வயசாச்சில்ல,	 ன்	ன	மாதிரி	நா 	மணிக்ெகல்லாம்	எந்திரிச்சி
கைட	ேபாட	 யல	,என்ன	ேமா	ஒ 	ைவராக்கியத் ல	வண் ய
ஓட்றா ண்ேண,ஆமாம்	என்றார்.
	
அந்த	ஐந் 	மணியின்	அதிகாைல	 லர் க் ேராட் ல்இன் ம்	நடமாட்ட	ம்
ஆரம்பிக்கவில்ைல.	மனிதர்கைளச் மக்காமல்தன்ைனத்தாேனச் மந் ெகாண்
ெவற் வாய்	காட்சியளித்த 	க நிற	சாைல.அந்த	ேமானம்,
,அைமதி.ெமன்சலனம்எல்லா மாய்தவம் ரிகிற	 னியின்	நீண்டதா யா
ய்நீண் விரிந் கிடக்கிறதாய்.
	
தீப்ெபட் 	ஆபீஸ்	வீதி	வழியாகத்தான்	ெசல்கிேறன்.ைகயிலி ந்த	மஞ்சள்	நிற
டார்ச்	ெவளிச்சம்	பாய்ச்சி	 ன்னால்	வழி	காண்பித்ததாய்/	ெவளிச்ச	ங்கள்
எப்ெபா ேம		ைகபி த் 	நைட	பழக் ம்	ஒ 	தகப்பனின்	பாங் ட	 ம்,
வாஞ்ைச ட மாய்/	 ன்ெனல்லாம்	அந்தப்பாைதயில்	நடக்க	 	யா .	நடக்க

யா 	என்ன,	அந்தப்பக்கம்	பாைதேய	இ ந்ததில்ைல	மைறத் கட்டப்பட்ட
ஆ யர	காம்ப ண்ட்	 வரின்	 க்ேக	ேகா 	காட் 	நின்ற .
	
தீப்ெபட் ஆபீஸின்பின் றமாய் தராய்மண் கிடந்தெச க ம்	சீைமக்
க ேவைல மாய்	அமர்ந் 	ெதரிந்தவற்ைற	மைறத் 	நின்ற	காம்ப ண்ட்	 வர்
	அந்த	இடம்	மைறத் 	நின்ற 	உயரமாய்/	ெவ ம்	ெசங்கல்	கட் டன்



விட் ந்தார்கள்.என 	வீட் 	வாசலி ந் 	பார்த்தால்	 கத்தில்	அ த்தாற்ேபால
நீண் 	ெதரிகிற	 வைர	இ த்த	நாள	ன் 	இர 	 ங்கவில்ைல,மீறிப்ேபாய்
வம்பாக	ப க்ைகயில்	சாய்ந்தா ம்	 க்கம்	பி க்கவில்ைல.ெகாஞ்ச	ேநரம்
ப க்க,ெகாஞ்ச	ேநரம்	எ ந் 	ேபாய்	ேகட்ைடத்	திறந் 	வாசலில்	அமர்ந் 	 வர்
இடக்கப்ப வைதப்	பார்க்க	என	ேபானதாய்	இர /	சாய்ங்காலம்	ஆ 	மணிக்
அந்தச் வைர	இ க்க	நான் 	ேபர்	வந்தி ந்	தார்கள்.ேவைலக் 	அவர்கள்
ெகாண் 	வந்தி ந்த	சாமான்கைளப்ேபாட் 	விட் 	சாப்பிடப்ேபார்கள்.
ேபானவர்கள்	ேபானவர்கள்தான்.	தட் ,	மண்	ெவட் ,கடப்பாைர	எல்லா மாய்
தாங்கி	அவர்கள்	வந்தார்கள்	ஒ 	இரண் 	மணி	ேநரம்	கழித் /
சாமான்கைள	ெகாண் 	வ ம்ேபா 	கசைலயாய்	வந்தவர்கள்	இப்ேபா 	 ளித்
எண்ெணய்	ேதய்த் 	தைல	சீவி	 த் ணர்ச்சி	ெபாங்க	ெதரிந்தார்	கள்.
	
அன் 		இர 	ஒன்ப 	மணிக் 	ேவைலைய	ஆரம்பித்த	அவர்கள்	ம நாள்	காைல
வி கிறவைர	ேவைல	ெசய்தார்கள்.	 வர்	இ ந்த	இடத்தில்	இப்ேபா
கற்பைனயாய்	ஒ 	ேகா 	மட் ேம	விழிப்	படலங்களில்	படர்வதாய்/	இ க்கப்பட்ட
காம்ப ண்ட்ச் வரி ள்	இ ந்த	ெவற்றிடம்	பிளாட்ப்	ேபாடப்பட் .		பிளாட்ேபாட்ட
சிறி 	தினங்களில்	கட்டப்பட்ட	ஒ 	வீ ம்,	அதன்	அ காைமயாய்	இ ந்த
மற்ெறா 	வீ மாய்இப்ேபா 	ெதரிகிற	இந்தப்பாைதைய	வலிய	உண்டாக்கிய
ேபாலான	ஒ 	ேதாற்றம்	தந்ததாய்/	இப்ேபா 	என்ேபான்ேறார்கள்
ைசக்கிள்,இ சக்கரவாகனம்	மற் ம்	கால்	நைடயாய்	ச்ெசல்ல	அவ்வழிேய
ெபரி ம்	உத வதாக.இதற் 	 ன்பாக	ேராட்ைடச் ற்றிெசன்ற	சங்கடத்ைத
இவ்வழி	தீர்த் 	விட்டதாக/		 சாப்பிட் விட் வ கிேறன்வீட் ற் ள்		 ைழைகயில்
வழி	ெயங் மாய்	காண்பித் 	வந்த	டார்ச்	ைலட்ைட	அைணக்க	மறந்தவனாய்
தி ம்ப ம்	ஒ 	 ைற	பாத் ம்	ேபாய்விட் 	வந் 	அமர்கிேறன்.	அந்த	அமர்
த்தகம்	ப க்கலாமா,கம் ட்டர்	பார்க்கலாமா	என		அைல	பாய்ந்த	மன க் ள்ளாய்
த்தக ம்	அல்லாமல்	கம் ட்ட ம்	அல்லாமல்	வீட் ன்	பக்க	வாட் 	ெவளிைய
ெப க் வ 	என்கிற	 	ஓேடா 	வந் 	ஒட் க்ெகாள்ளச்ெசய் 	வி கிற .
காைலச்	சாப்பாட்ைட	 த்த	ெபா 	மணி	பத் 	இ க்கலாம்.இந்ேநரம்	ேபானால்
கைட ம்	திறந்தி க் ம்,	 ட்ட ம்		இல்லாமல்	இ க் ம்	என்கிற	நிைன
தைல க்கிய	ேபா 	ஏேதா	ஒ 	ேவைலேயா,அல்ல 	மிதமிஞ்சி	ப்	ேபான்
ேசாம்ேபாறித்தனமா	ெதரியவில்ைல	ேபாகவில்ைல.	அப்ப ேய	சாப்பிட்
விட் ளிக்கஆரம்பித் விட்ேடன்.
	
காைலச்சாப்பா 	ெகாஞ்சம்	ேவைல,பஜார்ப்	பக்கம்		ேபாய்வந்த .	மதியச்
சாப்பா ,அ 	 ந் 	ஒ 	ெமன்	பகல்	 க்கம்	என	எல்லாம்	 ந் 	எ
ந்தமாைலயின்	4மணிக் ,இரண் 	மணிக் 	ேபாய்விட் தி ம்ப மாய்	வந்	
விட்ட	மின்சாரத்தின்	 ைண டன்	 கம்	க வி	சட்ைட	அணிந் 	ெகா	ண் 	நான்
ெசன்ற	இடம்காைலயில்	ெசன்ற	அேத க்கைடயாய்			இ க்	கிற .	அப்ப ேய

ெவட் விட் 	ெசன் 	விடலாம்.வீட் ற் ப்ேபாய்	தி ம் வ	ெதன்றால்



ெசாம்ேபறித்தனம்	அல்ல 	ேவ 	ஏதாவ 	த த் 	வி ம்.	ேவ	ண்டாம்.	சட்ைடப்
ைபையப்	பார்கிேறன்.பணம்	இ ந்த .
க்கைடயிலி ந் 	ச ன்	வாசல்	கண்	ப ம்	 ரத்திேலேயதான்	இ ந்	த .	நாகர்

ேகாவிலார்	காய்கறிக்கைட	,அதன்	பக்கத்தில்	இ ந்த	பலசரக் 	க்கைட	மற் ம்
க்கைட,,,,என	அ க்கியி ந்த	வரிைசயில்	ச ன்.	வாசலில்ஒ 	ேஜா

ெச ப் க்கிடந்த .	அ 	ச ன்	உரிைமயாளர்	ெச ப்	பாகத்தான்	இ க்க
ேவண் ம்.ேமால்ெடட்	ெச ப் .150 பாய்க் க் ைற	யாமல்இ க்கலாம்.
பாலவனத்தத்தில்ெச ப் த்ைதக்கிறகாளி டன்ேபசிக்ெகாண் ந்தேபா
எங்கனஅண்ணாச்சி	,ெலதர்	ெவைலெயல்லாம்	 ப்ேபாச்சி, ன்ன	மாதிரி
ேவைல ம்	இல்ல	இப்ப,அதான்	ேபாயி	ேவைலகள	ஆர்டர்	எ த்
ட் வர்ேறன்என்றார்.இ ராம்பள்ளிக் ட ள்ைளகேளாடைபக.	கிழிஞ்
ச ,ேபான 	வந்த .எல்லாம்ைகபாத் க்	 க் ற க்காக	வாங்கீட் ப்	ேபாேறன்
என்றார்.
	
கைடயின்	வாசலில்	ெச ப்ைபப்	பார்த்த ம்	காளி	ெசான்ன	வார்த்ைதகள்
ஞாபகத் க் 	வந்த .
ெசன்ற	 ைற	 	ெவட் க்	ெகாண் 	 க்ைகயில்	இ சக்கர	வாகனத்தில்
வந்தவர்	”என்ன	கைடக்காரேர,நல்லாயில்ல	இ ெசான்னா	ெசான்னப
நடந் க்கங்க,அப்பத்தான்	நல்லாயி க் ம்,	ஆமாம்”	என	வண் யிலி ந்
இறங்காமேலேய	ேபசியவரிடம்	”இல்லண்ேண,வீட் க்காரம்	மா க் 	ஒடம்
சரியில்ல,	ெரண் 	நாளா	கட	ெதறக்கல,இன்ைனக் 	ெவள்ளிக்	ெகழம	ேவற,
ெதாழில்	 மாராத்தான்நடக் ம், த் ர்ேரன் ய	சீக்கிரம்.	ெதாழில்	நல்லா
ஓ னா		ஒங்க க் 	 க்காம	எங்க	ேபாகப்	ேபாேறண்	ேண”,என
வண் யிலி ந் 	இறங்காமல்	ெகத்தாகேபசியவரிடம்பணிவாக	ெசான்ன	ச ன்
கைடக்காரர்	அவர்	ேபான ம்	ெசான்னார்.
	
“இனிேம	ெசத்தா ம்தவைணக் வாங்கக் டா சார்.நா ம்ஒ 	ெபரட்
ெபரட் றலாம்ன் தான்	இவர்கிட்ட	கட க் 	கா 	வாங் ேனன்.	வார	வட்
சார்.வாங் ன	பணத்ேதாட	வட் ைய ம்	ேசத் 	வாராவாரம்	 த்	 ர ம்
கெரக்டா,இல்லாட் 	இப்பி த்தான்	வந் 	ெத ல	நின் 	மானத்த	வாங் வாங்க.
நாய்	ெபாழப்பா	ேபாச் 	சார்.நம்ம	ெபாழப் 	சமய	த் ல	சீன் 	ஆயி ம்
சார்.ஒ ங்கா	ெதாழில்	ஓ னா	ஒண் ம்	ெதரியா 	சார்.கைடக் 	எ ம்	லீ
ேபாட் றக் டா .அப்பி 	இ ந்தா	ெபாழப் 	நகந் 	ேபாற 	ெதரியா
சார்.இல்ைலண்ணா,இப்பி த்தான்அசிங்கப்பட	ேவண் யி க் ம்	சார்.,
	
”ைபய க் 	ப ப் 	வரல	சார்.	அங்கிட் 	இங்கிட் ன் 	ஆ 	ஓய்ஞ்சி	ேபாயி
இப்பத்தான்	ெநைலக் 	வந் க்கான்	.	ஒ 	வ சமா,அவ ம்	 	 த் ன்
ெராம்ப	ெகட் 	 ந் ேபானான்		சார்,	இப்பத்தான்	ைகயக்கால		 ச்சி
ஒங்களமாதிரி	ெரண் 	ேபர	விட் 	ேபச ட் சம்மதிக்க	வச்சி க் 	சார்,



ேகரளா க் 	எங்க	ேவைலக் 	ேபாேறன் 	ஒ க்கிட்டான்,சாப்பா
தங் றெயடெமல்லாம்	அ ங்கேள	 த் றம்ன்றாங்க.சரின் 	அ ப்பி
வச்சி க் ,பாப்ேபாம்,அவன் லமாவ 	 ம்பத் க் 		ஒ 	வி 	வ மா	ன் /
இங்கேய	இ ந் 	ஏங் ட	நின் 	ெதாழில்	கத் க்கடான் 	ெசான்	னா ம்
ேகக் ற	வழியக்	காேணாம்.அ ம்	ஒ 	வைகக் 	நல்ல 	தான்	சார்.ெவளிய
ேபானா	பயம்	இ க் ம்,ெதாழில்ல	ஒ க்கம்	ெகைடக் ம்,	இ ன்னா	தகப்பன்
கைடதாேனன் 	ஆகிப்ேபா ம்.அப் றம்பைழய	ப ம்	ஆரம்பிச்சிட்டான்னா
நிப்பாட்ற ெசரமம்	சார்.	அங்கிட் ப்	ேபாயி	கண் க் ெதரியாம		என்னத்ைதேயா
ெரண் 	பண்ணீட்டா ம்	 ட் 	சம்பாதிக்
க ம்ங் றஅக்கைறவந் ம்சார்”.எனநிைறயேபசிக்	ெகாண்ட	வாேற	இ ந்தார்

	ெவட் ய	பின் மாய்/	நான்	தான்	ேநரமாகிற 	என	வந் 	விட்ேடன்.
அன்ைறக் 	அப் றம்	இன்ைறக் த்தான்அவர 	கைடக் ச்ெசல்வபனாக/	ெவட்ட,
ெவட்ட	 ைறகிற 	 	அ 	ைக	மற் ம்	கத்திரி,	சீப் 	ஆகிய	 ன்றின்	 ட்
உைழப் ம்	இயக் பவர 	மன	நிைலைய ம்	விைரைவ ம்	காட் /
	
	
	
	
	
	
	



6.	���������,,,,,,,,,,,
	
	
க ப் 	நிற	நாய்க் ட் ய .வாலாட் ம்	எக் ப்ேபாட் மாய்	விைளயா க்	ெகாண்
ந்த 	பரந் 	விரிந்த	மண்	நிைறந்த	 மியின்		ெவற் 	ேமனி	மீ /		இவ ம்

மைனவி மாகத்தான்	அமர்ந்தி ந்தார்கள்.	பணி	 ந் 	விட்ட	இர 	ேவைள
யின்ஓய் ப்ெபா த .சாப்பிட் 	 த் விட்ட	இர 	9.30	மணி	ெபா திற் 	வீட்
ள்அைடபட் க்கிடந்த க்கம்	தாங்காமல்	ெவளியில்	வந் 	விட் ந்த	ேவைள.

	
இைளயவள்	வீட் ள்	 .வி	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	எத்தைன	 ைற	ெசான்
னா ம்	ேகட்க	மாட்ேடன்	என்கிறாள்தான்,ப த் க்ெகாண்ேட	 .வி	பார்ப்பைத	விட
மாட்ேடன்	என்கிறாள்.
	
பைழயசினிமாபாடல்ஒன்ைறபி.பி	சீனிவாசன்	அவர்க ம், சிலா	அம்மா மாய்
இைழ	த் க்ெகாண் ந்தார்கள்தங்கள இனிைமயான ரலால்/
இந்தக்காலதைல ைறக் 	அக்கால	பாடல்	பி த் ப்ேபான 	மிக ம்
ஆச்சரியமாகேவ/
	
ெபா வாக	ேவ	 வி	ேசனல்களில்	பாடல்	நிகழ்ச்சிகளில்	12,13	வய ைடய
சி வர்,	சி மியர்	 ட	பைழய	பாட்ைல	ேதர்ந்ெத த் 	ேநர்த்தியாகப்பா வ
ஆச்சரிய	மாகேவ/		ஊதாக்கலர்	 டைவ	தன்
ெமன்நிறம்காட் அவள்உடல்ேபார்த்திஅமர்ந்தி ந்த .அதற் 		ேமட்ச்சிங்காய்
சட்ைட.
அவள 	வ த்தம்	இவ்வள 	ெபரிய	ஏரியாவில்	இன் ம்	ஜாக்ெகட்	ைதக்க
சரியான	ஒ 	ஆளில்ைல	என்பேத/	ஊரில்	இ ந்த	வைர	கவைலயில்ைல.	அய்யாக்
காைள	ெடய்லர்	இவர்களின்	மன	நிைனைவ	சட்ைடயாக	உ மாற்றிக்ெகா த்தார்.
இப்ேபா 	தி மணமாகி	இங் 	வந்த	நாளிலி ந் 	ஒ ங்காக	சட்ைட	ைதக் ம்
ெடய்லைர	ேத 	அைலகிற	பிைழப்பாய்	ேபாய்விட்ட .அளெவ த் ைதக்க
ஆளில்ைல.பைழய	சட்ைடைய	வாங்கி	அைத	 த் ணிேமல்	ைவத் 	அப்ப ேய
ெவட் த்ைதத் 	வி கிறார்கள்	என்ப ேவ	அவளில்	உள்ள
மிகப்ெபரியமனக் ைறயாக/		ட னிற் ள்ெளல்லாம்
ேபாய்வந் விட்டாள்சட்ைடைதக்க.ஊஹும்எந்தபிரேயாஜன ம்	இல்ைல.	ஓன்
சரியாக	இ ந்தால்	மற்ெறான் 	ஊடம்பில்	உட்காராமல்	ேபாய்வி கிற .	ேவ
வழியில்லாமல்	இங்ேகேய	ைதக்க	ஆரம்பித் 	விட்டாள்.
	
ஒ 	 ழத்திற் ம்	 ைறவாக	அவள்	ைவத்தி ந்த	மல்லிைகப் 	இவன்	நாசி
ைழத்	ததாய்/வாங் கிற	சம்பளத்ைத	எல்லாம்	இப்ப 	 வாக	தைலயில்	மாற்றி



ைவத் 	ெகாண்டால்	எப்ப ?என்கிற	இவன 	ேகலிப்ேபச்ைச	அவள்
வாங் கிறநாட்களில்	சந்திப்ப ண் .

	
த் த்ெதரிந்த	மண்ணின்	பரப் 	ஒற்ைறயாய்ெதரியாமல்தன்ேமல்	வி ந் 	படர்ந்

பரவியி ந்த
சிகைள ம், ப்ைபகைள ம், விக்கப்பட் ெதரிந்தமண் வியல்கைள ம்

காட்சிப்ப த்தியதாய்/	இைவக க் மத்தியில்	மண்ணின்	மலர் க் ம்	அதன்
தைலயைசவிற் மாய்	இடம்	ெகா த் 	 ைளத்	தி ந்த	சீைமக்க ேவைல
ட்ெச கள்	மற் ம்	மற் மாய்	என	காட்சிப்	பட்ட	அைவகளின்

ஊ ம்பா மாய்ஓ த்திரிந் ம்எக் ப்ேபாட் ம்விைளயா க்		ெகாண் ந்த	அைத
	அவர்கள 	வீட் ன்	 ன்	சற்ேற	தள்ளிப த்தி ந்த	நாய்	ஒன் 	கண் 	கண்
சிமிட்ட	அதன்	அ கில்	வர ம்	இ 	அைத	ேநாக்கிச்	ெசல்ல	 மான	ஒ
ேநர்ேகாட் 	நிகழ் 	அந்த	இரவின்	ெத 	விளக் 	ஒளியில்	சட்ெடன	நிகழ்ந்
வி கிறதாய்/
	
	அங்ெகான் ம்	இங்ெகான் மாய்	வீ கள்	 த் ெதரிந்த	 	ஏரியா	அ .ஆனால்
தார்	ேரா 	ேபாட் ந்தார்கள்.அ இவைரக் ம்	பரவாயில்ைல.	அைமகிற	வார்
ெமம்பைரப்	ெபா த் 		ெத க் 	சிமிண்ட்	ேராேடா,தார்	ேராேடா	வந்
வி கிற .	சற்ெற	 ற 	காட் ம்	ேராட் க் 	வழிவிட் மாய்	இ பக்க ம்
தன்	கலர்	காட் 	அகலமா ம், கலா ம்	வாசல்	திறந்தி ந்த	வீ கள்
	காட்சிப்பட்ட	வீதியில்	கைடசியாய்	ெதரிந்த	வீட் ன்	மா ப்ப 	ஓரத்தில்	ஈன்ற
ட் கைள	விட் விட் 	இைர	ேத ப்ேபாய்விட்ட	தாயின்	 ைன	பிரிந் 	வந்த
ட் களில்	ஒன் தான்	இப்ப 	விழிப்படலங்களில்	பட் 	விரிகிறதாக.

	
ெவக்ைக	தாங்காத	ேவனல்	 ட் ன்	நாெளான்றின்	இர ப்ெபா தில்	எந்ேநரம்
வந்தெதன	ெதரியவில்ைல, ழ்	ெகாண்ட	வயிற்ைற	 மந் 	ெகாண் 	இடம்	ேத
அைலந் 	கைடசியாய்வந் 	தஞ்சம்	ெகாண்ட	இடம்	இ வாகேவ	இ க்கிற .
அப்ப 	வந்தன் 	இரேவ	 ட் கைள	ஈன்ெற த்தி க்க	ேவண் ம்	ேபா ம்/	அ
ெதரியாமல்	வழக்கம்	ேபாலேவ	அந்த	வழியாகநி ஸ்	ேபப்பர்	ேபாட	வந்த	ைபயைன
தாய்	நாய்	உண் 	இல்ைல	என	ஆக்கி	விட்ட ,அன்றிலி ந் 	ஒ 	வாரம்	வைர
அவன்	ேபப்பர்	ேபாடவரவில்ைல.அவனிடம்	ேபப்பர்	வாங் பவர்கள்	ெவளி	உலகம்
ெசய்திகளிலி ந் 	அன்னியப்பட்டவர்களாய்	ஆகிப்ேபானார்கள்	அந்த		நாட்களில்
என	ெசய்தி	அறிந்த	வட்டாரங்கள்	 றிச்ெசன்றன.
	
நன்றாகஇ ந்தால்	15	அல்ல 	20	நாட்கள்	வளர்ச்சி	இ க்கலாம்.அந்த
நாய்க் ட் 	க் /	 னி	வாயால்	தைரைய	ஊதி,ஊதி	 ஸ் ஸ்ெஸன்ற	காற் ட ம்
பரபரப்பா ம்	எைதேயா	ேத த்ேத த்தின்கிறதா ம்	ெதன்ப கிற 	சமயா
சமயஙகளில்/		எத்தைன	மணி,எத்தைன	ேநரம்	எந்த	நாள்	என	 ல்லியமாய்
ெசால்லி	விட	 யவி	ல்ைல.	ேபான	வாரம்	என்கிறதாய்	நிைன .	தாய்	நாய்	தான்



ஈன்ற	 ட் களில்	இரண்ைட	காணாமல்	இந்த	ெவற் 	ெவளி	எங் மாய்
ஓ த்திரிந்த . ள்ச்ெச கள்	உடலில்	உர ம்	உரசிய	 ட்ச்ெச கள்அதன்
உடைலக்கீறி	ரத்தம்	வழியச்ெசய்ய மாய்	இ ந்த	ேநரத்தி ம்	 ட	விடாமல்	ஓ க்
ெகாண் ம், ைறத் க்ெகாண் ம்	ெவட்ட	ெவளியில்	தன்ைன	ஊன்றியி ந்த
வீ களின்	 ன்பாய்	நின் வா .	சற் 	ேநரம்	அங் நின் 	 ைறக்கிற .
அப்ப ேயதி ம்பிஓ ப்ேபாய்கைளத் 	ஓரிடத்	தில்	நிற்கிற .	அப் றம்	ேவேறார்
இடம்	ேத ப்ேபாய்	நின் 	 ைரக்கிற ,ெமல்ல	 ைறப்ைப	நி த்தி
கைளத் ப்ப்ேபாய்	நிற்கிற 	எங்காவ 	ஓரிடம்ேத ப்ேபாய்.	ெமலிந் 	எ ம்
ெதரிந்த	உட ட ம்,	ஒட் ப்ேபான	வயி ட மாய்/	ெத 	 ைன	தி ப்பத்திலி ந்த
வல 	பக்க	வீட் ன்	மா யிலி ந்த	பாட் க் 	அப்ேபா தான்	கைடக் ப்ேபாக	ேநரம்
வாய்த்தி க்கிற 	ேபா ம்.ெப ம்பா மாய்	காைல	ேவைலெயன்றால்	ஐந்தைர
மணியின்	அதிகாைலயின்	இ ள்	பிரியா	ேவைள	யி ம்	இர 	ேவைள	என்றால்
இப்ப த்தான்	ஊர்	உறங்கப்ேபாகிற	ெபா தி மாய்	கைடக் ப்	ேபாய்	வ கிறாள்.
	
ெமலிந் ஒட் யேதகம்அவள டைவைய மந் ெகாண் இ ப்பேதெபரியவிஷயமாக/
ெசன்ற	மாதம்தான்	அவள 	மக க் தி மணம் ந்தி ந்த . க்க க்
ைலயாத	மணப்ப்ெபண்,வி ந் ச்சாப்பா 	,ம 	வீ 	எல்லாம்	 ந்த	பின்பாக

பிைழப்ைப	நிைல ன்ற	தாய்	வீட் ற்ேக	வந் 	விட்டாள்	ைகபி த்தவைன	 ட் க்
ெகாண் /	ேவன்		 ைரவராம்	கணவன்.ெகாஞ்ச	வய க்காரனாகத்தான்
ெதரிந்தான்.	பிள்ைளயின்	வளர்த்தி	 ட	இல்ைல.	கல்யாணத்திற் 	 ன் தீப்
ெபட் 	ஆபீஸ்	சம்பளம்	என	இ ந்தவள்	கல்யாணத்திற் ப்	பின்பாய்	தீப்ெபட்
ஆபீஸ்	ேவைலக் ப்ேபாவைத	நி த்தி	விட்டாள்.
	
தா ம்	மக ம்	ஏேத ம்	 	எ த் 	இ ப்பர்கேளா	என்னேவா	ெதரியவில்ைல.
ேபாட் 	ேபாட் க்ெகாண் 	உடல்	ெமலிந் 	ெதரிந்தார்கள்,அம்ைம ம்,	 ள்ைள ம்
இப்பி ேய	இ ந்தாப்ல	ஒங்க	ெரண் 	ேபர ம்	பாத் 	ெகௗவர்ெமண் 	அரிசி
ெவைலய	ெகாறச் ப் மா	என்ன?நல்லா	சாப் ட் 	நல்லா	இ ங்க,,,,	ெசால்லாதா
ஆளில்ைல	ேகலியாக ம்,உரிைம ட மாய்.அதற்ெகல்லாம்	பதிலாக	பாட் யின்
வாய்	அகன்ற	சிரிப்ெபான்ேற	இ ந்தி க்கிற /
	
ெராம்ப ம்எளிைமயானவள்தான்பாட் யின்மகள்.அவள்	தைலயில்	அன்றாடம்
ைவக்	கிற	 ைவக் ட	அவள்	கா 	ெகா த் 	வாங் வதில்ைல.பக்கத் 	வீட்
ெகால்	ைலயில்	 த் 	நிற்கிற	மஞ்சள்	அரளிப் ேவ	அவள 	தைலைய
அலங்கரித்தி	 க்கிற 	அன்றாடம்.	அவள 	வய ப்
பிள்ைளகள்தீப்ெபட் ஆபீஸில்சம்பளம்வாங்கிய	நாளன்றில்	கவரிங்	கைடைய
ற் ைக	இ ம்	ேபா 	அவள்	பலசரக் க்கைட	பாக்கிைய	ெகா த் க்

ெகாண் ப்பளாக/	பாராட் 	சீராட் 	வளர்த்த	தன்	பிள்ைளக் 		இப்ப 	வய
பிராயத்தில்	 ட	நல்ல	தனமாய்	உ த்த,ெகாள்ள	ெகா த் 	ைவக்கவில்ைல	என
பாட் 	இவனிடம்		ெசால்லி	வ த்தப்படாத	நாள்	மிக ம்	கம்மி.அப்ப ெயல்லாம்



நிைல	ெகாண் ந்த	வ த்தம்	பாட் யிடம்	இப்ெபா 	இல்ைல.
	
தா ம்	பிள்ைள மாய்	வீ 	பார்ப்பதில்	 ம்பரமாய்	இ ந்தார்கள்.MPCC	நகரில்	ஒ
வீ 	இ ப்பதாக ம்	வாடைகயில்	100	ஐக் ைறத் 	அட்வான்ஸ்	ெகா த் 	விட்
வந் 	விட்டால்	அ த் 	வ கிற	நல்ல	நாளாய்ப்பார்த் 	பால்	காய்ச்சி	 	ேபாய்
விடலாம்	என்கிறாள்	பாட் /
எைதத்தின்ற எனத்ெதரியவில்ைல.வாந்திஎ க்கிற .நாய்,மைனவிதான்ெசான்னா
ள்		நான் 	நாட்க க் 	 ன்பாய்		 ட் கைள	 க்கிப்ேபாக	வந்தி ந்த
சி வர்கள்	இரண் 	ேபர்	எல்லாம்	ெபாட்டக் ட் களா
இ க் டா,ேவண்டாண்டாஎனச்ெசான்னார்களாம்.	ஆனா ம்	ஈன்ற	நான்கில்
இரண்ைட	பறிெகா த் விட் 	இரண்ைட	மட் 	ேம	தக்கைவத் ெகாண் /	அந்த
	இரண் ல்	க 	நிறம்	காட் கிற	 ட் தான்ெவளி	அளந் 	திரிகிறதாய்.இவன்	 ட
ெசான்னான்	மைனவியிடம்.வீட் ல்	ஏதாவ 	சாப்பா 	இ ந்தால்	எ த் 	ைவ	என/
இல்ைலேவண்டாம்,பிஸ்கட்	தவிர	எ 	ேபாட்டா ம்	திங்க	மாட்ேடன்	என்கிற .
அ னாலதான்	ேபாடல.தவிர	இப்பி ெயல்லாம்	ேபாட் ப்பழக	ேவணாம்.அப் றம்
இங்ேகேய	தங்கீ ம்,	 டக்கமாயி ம்	என்றாள்.அவன்	மைனவி	ெசான்ன
நாய்க் ட் க்	 	ேகட் க் ேமா	என்னேவா	ெதரியவில்ைல.ேமல்	ேநாக்கி
மடங்காத	வா டன்	தைரயில்	கிடந்த	பழந் ணி	ஒன்ைற	வாயில்	கவ்விக்ெகாண்
ெபரிய	நா டன்	எக் ப்	ேபாட் ெகாண் ம்,	அைதச் ற்றி
வாலாட் க்ெகாண் மாய்/
	



7.		������������,,,,,,,,,
	
	
எங் ேம	காணக்கிைடக்கிற தான்	காசியப்பன்
கைடகள்.காசியப்பன்கைடஎன்றால்	எங்க ரில்	மிக ம்	ேபமஸ்.பிறக்கப்ேபாகிற
ழந்ைத	தவிர	அைனவ மாய்		அறிந்த	கைட.

	
கா ம்,பண மாய்ைகேகார்த் உறவா க்ெகாள்ளாதகாலங்கள்அ .இப்ேபாதிலி ந்
ஒ 	நாற்ப 	ஆண் கள்	பின்ேனாக்கி	ைவத் க்ெகாள்ளலாம்.	கட்டைளயிட்ட
ேபால	காலங்களில்	வானம்	அவிழ்ந் 	ெபய்கிற	மைழ ம்,ேகாைடயில்	அ க்கிற
ெவயி ம்	ஆ யில்	ேத 	விைதக்கிற	பட்டங்க ம்	நிைற	கண்மாய்த்தண்ணீ ம்
மைட	வாய்க்காலில்	நிைறந்த	நீ ம்	வயல்	நிைறந் 	பயிர்க மாய்	ெசழித்தி ந்த
காலம .
	
கைளயி ேட	பயி ம்,	பயி ேட	கைளக மாய்	க ப் 	 க க் 	மத்தியிலி
க்கிற	ெவள்ைள	 யா ம்,ெவள்ைள	 கைள	 க்கிக்ெகாண் 	ெதரிகிற

க ப் 	 யாக ம்	காட்சிப்ப ம்.
	
உயர்ந் 	நிற்கிற	கண்மாய்க்கைர	ேமட் ல்	ெசல்கிற	க நிறம்	 சிய	தன்	இரண்
ஓரங்களில்	வலப் றம்	கண்மாைய ம்,இடப் றம்		வயல்	ெவளிைய மாய்	காட்சிப்
ப த்திய	ஊர .
	
கண்மாயில்	அைலய க்கிற	நீர்	மீ ம்,வயல்களில்	தைலயைசக்கிற	பயிர்கள்	மற் ம்
மரம்	ெச 	ெகா கள்	மீ ம்	த விப்படர்கிற	காற்றாய்	உற 	 த்த	ெநஞ்சங்க ம்,
நட் 	ெகாண்ட	உள்ளங்க ம்	பரஸ்பரம்	ஒ வர்	மீ 	ஒ வர்	நன்	மதிப் 	ெகாண் ம்,
உள்ளச் த்திேயா மாய்	வாழ்ந் 	வந்த	காலங்கள்	அைவ,எைதப்ேபாட்டா ம்
ைளக்கிறமண்ணாய்காட்சிப்பட்டஅ அவர்கள 	உைழப்ைப ம்,

வியர்ைவைய ம்,	தன்	ஈரம்	காயா	உடல்	மீ 	அப்பியி ந்த /
	
கணக் ம்,வழக் ம்	கா ம்,பண ம்	இ க்கட் ம்	உங்கேளா .	உைழப் ம்,
வியர்ைவ	 ம்	அதன்	உன்னத ம்,இ க்கட் ம்	எங்கேளா 	என	ேபாகத்திற் 	ஒ
ைற	விைளகிற	விைளச்சைல	கமிஷன்	கைடயில்	விற் 	விட் 	கா ம்	பண மாய்

வாங்கி	வந் 	ைவத்தி க்கிற	பணத்திற் 	சரியாக	கனக் க் ட
	பார்க்கத்ெதரியாமல்	 த் 	மதிப்பாய்	ெசலவளித் 	வாழ்ந் 	ெதரிந்த	ெவள்ளந்தி
மனிதர்கள்	 ெகாண் ந்த	 மி மாய்.
	
கலர்க்கலராய்	ெகாம் களில்	அ த்த	ெபய்ண்ட்	உதிர்ந்தி க்க	தன்	உயரம்	காட் ச்



ெசல் ம்	காைள	மா கள்,ெகாஞ்சமா ம்	அப் ராணியா ம்	ெசல் ம்	ப 	மா கள்.
ட்டம், ட்டமாய்	தன்	தின காட் ச்	ெசல்கிற	எ ைமகள்,	உடலில்	வளர்ந் 	கிடக்

கிற	ேராமத்தின்	அடர்த்தி	காட் ய	ப 	நடமி ம்ஆ கள்.வீதிகெளங் ம்	நிைறந்
வீ கிற	வாசைன ம்,காணக்கிைடக்கிற	காட்சிக ம்			வீதிகளில்	நிைறந்
கிடக்கிற	சாணத்ைத ம்ெகாமியத்ைத ம்,ஆட் ப்	 க்ைககைள ம்,தைரயில்
உதிர்ந் 	கிடக்கிற	ேகாழி	இற கைள ம்	,எச்சங்கைள ம்
நிைறந் காட்சிப்ப த்தியவா ம்			 த் ம்,சிரித் மாய்/
	
அதிகாைல4.30திற்ெகல்லாம்	விழித் க்ெகாண் 	வி கிற	 க்கைடகள்
அந்ேநரேம	ைகயில்	 க்கிளாஸீடன்		மனிதர்கைள	அறி கம்	ெசய் ம்.அந்ேநரேம
ஊரின்	 வக்க	த்ைத	பிள்ைளயார்	 ழியிட் 	ஆரம்பித் 	ைவக்கிறவர்களாக
அவர்கேள	ஆகித்	ெதரிகிறார்கள்.ஊர்	மந்ைதயில்	சின்னதாய்	ஒ 	 ைசதாங்கி
காட்சி	த கிற	அந்த	இரண் 	 க்கைடகள்தான்	ஊரின்	ேதநீர்	வி ம்பிக க்
தாக	சாந்தி	அளிப்பதாக.	மத்தியான	ெவயிலில்	 க் கிற	 ஆர்வலர்கைள
தன்னகத்ேத	தக்கைவத் க்	ெகாண் க்கிற	அந்த	இ 	கைடகளில்	ஒ
கைடமதியம்	ஒ மணிக் மாய்,	இன்ெனா
கைடசற்ேறபிந்தி மாய் டப்ப கிறஅதிசயம்இங்ேக	அன்றாடங்களில்/	ஒ 	மணி
ேநரம்	 ன்னப்பின்ன	என்கிற	ெசால்லாட க் 	உட்பட் /
	
ெசால்லாடல்	சரிதான்.கைட	 வ 	ெசால்ப யா	அல்ல 	 ன்னப்பின்னவா
என்கிறெதல்லாம்	காசிநாதன்	அகராதியில்	வந்தி க்கவில்ைல.
	
24	நான் 	ேநர	 க்கைட	அ .இப்ேபா 	பலசரக் க்கைட	ைவத்தி க்கிற
இடத்தில்	 ன் 	 க்கைட	தான்	ைவத் ந்தார். ,வைட	ெமாச்ைச	என்கிற
ஜபர்தஸ்தான	ஏற்பா டன்/	 ங் கிற	ேநரம்	தவிர்த் 	அவரிடம்	வந் 	 க் க்க
ஆள்	இ க்கத்	தான்	ெசய்தார்கள்.காைல	எ ந் 	வ கிறவர்கள்	 தல்	மாைல
ேவைலக் 	ெசன் 	தி ம்பி	வ கிறவர்கள்,இர 	வீட் ல்	மைனவி	மக்க டன்
சண்ைட	ேபாட் 	விட் 	மனதில்	மல் க்கட் 	நிரம்ப	வந் 	க த் க் க்கிற

ம்,உைடத் ச்சாப் கிற	வைட ம்எனசாப்பி பவர்க க்காய்இர 	ஒன்ப
மணிவைர	கைட	திறந்தி க் ம்.
	வாங்கைலேயா, ,,,,,,என	 ரல்	ெகா க்க	மறந் 	ேபாகிற	காசிநாதைன

ஞாபகப்ப த் கிறவர்களாய்	இ க்கிறார்கள்	இர 	9	மணிவைர	 க் க்க
வ கிற	ஆட்கள்.
	
அவ்வாறாய்	வந் 		ேபாகிற	கைடசி	 த்	 ளியின்மனிதர்கள்	த கிற
காசின்அல்ல 	ெசால்லிச்	ெசல்கிறகடனின்	அைடயாளங்க டன்
அைணக்கப்ப கிற	அ ப் 	எந்ேநர ம்பால்ச்சட் 	 மந்ேத/
	
அ ப்ைப	 த்தம்	ெசய்கிற	அவர 	கவைலெயல்லாம்	ெந ப் க் 	விற



ெசலவாகிப்	ேபா ம்,	இல்ைலெயன்றால்	அ ப்பில்	எந்ேநர ம்	சட் ைய	ஏற்றி
ைவத் க்	ெகாண்	ேட	இ க்கலாம்	என்பேத/
	
பா க்ெகன	ஒன் ,தண்ணீ க்ெகன	பிறிெதான் 	என	இரண்டாய்	காணப்ப கிற
சின்னேதக்சா	அலவிலான	ஈயச்சட் கள்	அ ப்பில்	காய்ந் 	ெகாண்ேட/அப்ப
காய்ந் 	ெகாண் க்கிற	சட் கள்	ஒன்றில்	இ 	நாளின்	இர ப்	ெபா தில்
காலியாய்	எரியாத	அ ப்பில்	ஏறி	ைவக்கப்பட் ந்த	சட் யில்	இறந்த	 ைன	ஒன்
யா க்	 ம்	ெதரியாமல்	ரகசியமாக	வி ந் 	விட்ட 	என்கிறார்கள்.
	
உயரம்	காட் 	நின்ற	அ ப்பாதலால்	வி ந்த	 ைனைய	கவனிக்காமல்	ம நாள்
அந்தப்	பாத்திரத்தில்	அப்ப ேய	தண்ணீர்		ஏற்றி	 ப்ேபாட் 	விட்டார்	என்கிற
தகவல்	அறிந்த	வட்டாரங்கள்	ெசால்லிச்	ெசல்கிறதாய்	ஒ 	ேபச் 	இ ந்த 	ஊ க்
ள்/அப்ப ெயல்லாம்	காசிநாதன்	ேபாட்ட	 	திக்காக	இ ந்ததற் ப்பதிலாய்	ஒ

மாதிரிகிக்காய்இ ந்த .அந்த	கிக்	அைனவரிட மாய்	 ெகாண் ந்த
ேநரங்களி	ல்தான்		கட் ப யாகவில்ைலஅவசர	அவசரமாய்	 க்கைடைய	
விட் 	பலசரக்	 க்	கைடைய	ஆரம்பித்தார்.
	
சரி	பலசக் க்கைடக் 	எதற் 	வண் 	மாெடல்லாம்	என	அவர்	தவிர	யா க் ம்
ெதரிந்தி க்கவில்ைல.	இப்ேபா 	ேபால்	அப்ேபாெதல்லாம்	 க் க் 	
கைடகள்	கிைடயா ,அல்ல 	நிைனத்த	ேநரம்	நிைனத்த	மாத்திரம்	பக்கத்
நகரம்	ெசன் 	இ சக்கரவாகனத்தில்	சரக் 	வாங்கி
வ கிறபழக்கங்கள் ைளத் க்	காணப்பட்ட	தில்ைல.
	
அப்ப யி ந்த	காலத்தில்	காசிநாதன்	கைட	ேத 	பக்கத் 	ஊர்களிலி ந்ெதல்லாம்
சரக் 	வாங்க	ஆட்கள்	வந்ததில்	ஆச்சரியம்	ஒன் மில்ைலதான்.
	
அப்ப 	நிைலெகாண் ந்த	கைட	மிக ம்	சின்னதாக ம்	அல்லாமல்	ெபரியதாக
ம்	அல்லாமல்	நிைல	ெகாண் 	காட்சி	அளித்ததாய்/

	
ஆனால்	அந்தமாட் 			வண் 	இ க்கிறேத	அவர 	ைகயில்	ப கிற	பா 	ெசால்லி
மாளா .		தினசரி	ேவைல	இ க்கிறேதா	இல்ைலேயா	வண் ைய	 ட் ெகாண்
கிளம்பி	வி வார்	ட ன்	ேநாக்கி/ஒற்ைற	மாட் 	வண் 	 ட் 	வண் ைசஸில்
சின்னதாய்	காட்சிப்பட்ட	ெசன்ற	பயணம்		ேநர்ெகாண்ட	பயணமா	அல்ல 	சீரற்றதா
எனெவல்லாம்	ெசால்ல	இயலா .
	
மார்க்ெகட்,காய்கறி,மாம்பழப்ேபட்ைட,மாம்பழங்கள்,இதர,இதரெவன	அள்ளி
வ வார்.	அப்ப 	அள்ளிவ கிறைவகளில்	அரிசிப ப் ம்	அடங் ம்	சமயங்களில்/
இவர்	என்ன	கைடயில்	ேபாய்	வாங் வார	சரக் கைள	அல்ல 	 ைர	ேபா ம்
ேபா 	அள்ளி	எ த் 	வந் வி வாரா		என	ேபசிக்	ெகாள்ளாதவர்கள்	இல்ைல



	ஊ க் ள்/
	
பத் ைபசாவிற் ப் ளி,நாலணாவிற் ெபாரிகடைல,பத் ைபசாவிற் ேதங்காய்ச்சில்
ஒ 	 பாய்க் நல்ெலண்ைண,,,,,,,,,,,,,,,,எனத கிறஅதிசயம்அவர கைடயில்
நடக்கிற	ேபா 	இந்தப்ேபச்ெசல்லாம்	அ ங்கிப்ேபா ம்	தன்னாேல/
	
ஊேர	நின் 	ஒட் 	ெமாத்தமாய்	சரக் 	வாங்கினா ம்	 ட	அவரிட ம்,	அவர
மைனவியிட ம்	இ க்கிற	நிதானம்	அவர 	கைடக் 	அைடயாளமாய்/
தபால்	ைப	டர ச ம்,ேதாள்ப்பட்ைடேயாரம்	கிழிந்த	சட்ைட ம்,	 த்தகங்கள்	 மந்த
மஞ்சள்	ைப மாய்	பள்ளி	 ந்த டன்	வசதியாய்	இ க்கிற	நாங்கள்
(அப்ெபா ெத	ல்லாம்	ைகயில்	ஐந் 	ைபசாவிற் 	ேமல்	ைவத்தி ந்தால்	வசதி
மிக்கவர்கள்)		ேநராகச்ெசல்வ 	காசிநாதன்	கைடக்ேக/கைடக் ச்ெசன்ற
ெப ம்பாலானவர்களின்	வாக் 	ெபாரிகடைலப்பக்கமாகேவ	இ க் ம்.ைகநிைறய
ைவத் ச்சாப் கிற	அள	விற் 	நிைறந் 	ெதரிகிற	பண்டம்	ஆ தாேன?
ஆதலாேல	பி க்காவிட்டா ம்	 ட	அ 	அைனவரின 	பி த்த	தின்பண்டங்களின்
லிஸ்ட் ல்	காணப்பட்ட ண் .
	
எங்க க் மட் ம்எனஇல்ைல.ெபம்பாலனவர்களின்தின்பண்டம்அ வாகேவஇ க் ம்.
வடக் த்	ெத வின்	வாசைல	ஒட் 	இட 	 றசந்தில்	இரண்டாவதாய்	காணப்	பட்ட
கட் டமாய்/
	
கைடக் 	என	ஏ 	அப்ெபா ெதல்லாம்	தனியாக	கட் டங்கள்.அ ம்
கிராமத்தில்/	அந்த	வைகயில்	வீேட	கைடயாய்
காட்சிப்பட் த்ெதரிந்த . ண்ணாம் 	உதிர்ந்த	 வர்க ம்,ெவள்ைள	மங்கி
ப ப் காட் 	கைர	ப ந்த	 வர்க மாய்	அ க் ப்	பி த்த	கட் டமா ம்
காட்சித ம்.
உப்பிலி ந் 	காய்கறிவைர	எல்லா மாய்	அைடபட் 	காணக்கிைடகிற	கைடயில்
என	ஒ 	ெபரிய	வம்ெபன்றால்	எந்தப்ெபா ள்	எங்கி க்கிற 	எனத்ெதரியாதப
எல்லாவற்றின்	மீ ம்	எல்லா ம்	கிடக் ம்.உப் 	மீ 	 வரம்	ப ப் ம்,ப ப் 	மீ
அரிசி ம்,அரிசி	மீ 	காய்கறிக ம்	கறிேவப்பிைல ம்	எண்ெணய்	 ன்னின்	மீ
ெவல்லக்கட் க ம்,	ெவல்லக்கட் களின்	பக்கத்தில்	ேச 	 ன் ம்,அதன கில்
சீவல்	ைவத்தி க்கிற	ெகாட்டா மாய்	அதி ம்,இதி ம்	என	மாறி,மாறி	கிடக் ம்/
	
கைடயின்	வாசலி ந்த	உப் 	 ட்ைடயின்	அ யிலி ந் 	தண்ணீராய்	கசிந்
ஒ ம்.வாசேலாரத்தில்	கைட ன்பாகதைரயில்கசிந் 	ஓ கிறஉப் த்தண்ணீைரக்
கடக்க	படெகல்லாம்	ேதைவயி க்கா .
	
அ க்கைடந் 	ேபாயி க்கிற	அந்தக்கைட	இ ட்டைடந் 	ேபா மாய்.மின்சார
வசதியில்லாத	வீ ,கைட	வாசலி க்கிற	உப் 	 ட்ைடைய	தாண் 	கைடக் ள்



பிரேவசிக்ைகயில்		ஒன்றின்	மீ 	ஒன்றாய்	சிதறி	காட்சிப்பட்ட	சரக் கள்
தைரயி ம்	சிந்திக்	காணப்ப வதாக/
	
காசிநாத ம்	அவர 	மைனவி மாய்	அைடபட் ெதரிகிற	கைடயில்	இ க்கிற
பலசரக்கின்	நிறங்கள்	அவர்கள 	உடலில்	ஒட் க்ெகாண்டதா	அல்ல 	இவர்கள
நிறம்	பலசரக்கில்	பாய்ந் 	ேபானதா	எனெதரியாத	அளவிற் 	இ ப்பார்கள்
அவர்களி வ மாய்/	ஊரில்	 ட	சிலர்	ேகலியாக	ேபசிக்ெகாள்வ ண் .
”ஊர்பஞ்சாயத்தக்	 ட் 	ெமாதல்ல	அ ங்க	ெரண் 	ேபைர ம்	 த்தமா	 ளிக்கச்
ெசால்லிச்	ெசால்ல ம்”என/
	
அம்மாதிரியாய்	காட்சிப்பட் த்ெதரிந்தவர்கள்	உைடயி ம்,	 டவா	அப்ப த்	ெதரிய
ேவண் ம்?எங் ம்	காணக்கிைடப்பதாகேவ	காசியப்பன்	கைடகள்/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8.	����	��������,,,,,,,,
	
	
க்கைடக்காரர்தான்ெசான்னார்.இவ்வள அவசரப்படேவண்டாம்.சிறி ேநரம்நிற்கட்
ம்.அப் றமாய்	எ ங்கள்,எ க் ம்	என்றார்.

	
சரி	அதற் ள்ளாக	ஒ 	 	சாப்பிட் 	விடலாம்	ெசான்னவரின்	கைடயிேலேய
என்கிற	 க்தி ம்	ேயாசைன ம்	ேமலிட	ஒ 	 ைய	சாப் கிறவனாகிப்ேபாகிறான்.
	
ேபாஸ்ட்ஆபீஸ்	தாண் ய	பேடகர்	ேராட் ன்	வாசல்	அ .பிஸியான	சாைல	என
ெசால்ல	 யாவிட்டா ம்	அ 	அற் மாய்	இ க்கிற	சாைல	என்கிற	அைடயாளக்
றிக் ள்	தன்ைன	காட்சிப்ப த்திெகாள்கிற	சாைலயாய்/

	
மல்லாங்கிணறிலி ந் பாண் யன்	நகர்வழியாக	தன நீளம்	காட் 	விைரந்
வ கிற	சாைலய .	க ப்பாய்	தன்	நிறம்	காட் 	ஒ 	ெபரிய	மைலப்பாம்பின்
நகர் டன்	தன்	இ ப்ைபக்	காட் க்ெகாள்கிற	ஒன்றாய்	பாண் யன்	நகர்	தாண்
ேபாஸ்ட்	ஆபீஸ்	வந்த ம்	ேம ம்	ேநேர	ேபா ம்	எண்ணமற் 	இட 	 றமாய்
வைளந் 	நகர்	ேநாக்கிச்	ெசல்கிறதாய்/
	
ஒன்றல்ல,இரண்டல்ல	 ற் க்கணக்கிலான	வாகனங்கைள ம்	மனிதர்கைள ம்
தன்	மாரிேலந்தி	அன்றாடம்	கடக்க	ைவக்கிற	வித்ைதைய	ெசய் 	 க்கிற
ேவைலயில்	இ க்கிறசாைலஅப்ப ேயேநர்	 கம்	காட்ட	மனமில்லாமல்	ஏேதா
இளங்காதலனிடம்	ெபாய்க்ேகாபம்	காட் 	 கம்	தி ப்பிக்	ெகாள்கிற
காதலிையப்ேபால	வல 	 றம்	ேநாக்கி	தி ம்பி	ேகாபம்	காட்டாமல்	நகர்	ேநாக்கிச்
ெசல்கிறதாய்/
	
அப்ப ெயல்லாம்	ஓட்டம்	காட் கிற	அந்த	சாைலையத்	தாண் ய மாய்	விரிகிற
பட்ேடல்	ேராட் ன்	வாயிலில்தான்	இந்த	ெசால்	விரி ம்	பதி ம்நடந்தததாய்	/
	
மஞ் ளா	டாக்டரின்	வீட் ற் 	எதிராய்	 ைளத்தி ந்த	தி ர்	 க்கைட		அ ,கடந்
ேபானமாதம்	வைர	கண்ணில்	படாத	கைட		இப்ேபா 	எப்ப ?,,,,
	
ஒ 	ேவைள		தி ச்ெசல்வமதி	மில்	ேவைலயாட்கைள	ைவத் 	வியாபாரம்
நடக்கலாம்	என்கிற	உத்ேதசத்தில்	கைடையஊணியி க்கலாம்.இனி	அதன்
வியாபார	அளைவப்	ெபா த் 		கைடயின்	ேவர்	கீழ்வைர	இறங்கிச்ெசல் ம்.
	
நகராட்சியின்	ஆக்ரமிப் 	அகற்றேலா	அல்ல 	ெந ஞ்சாைலத் ைறயின்	ஆக்ரமிப்



அகற்றேலா	ெதரியவில்ைல.அங் 	வரிைசயாக	இ ந்த	கைடகைள	அகற்றிய	பின்
ெராம்ப	நாள்கழித் 	ேபாடப்பட் ந்த	கைடயாய்	இ .அ வைர	கைடகளில்லாமல்
மில்	ேவைலக்காரர்கள்	மிக ம்தான்	திண்டா ேபானார்கள்.
	
இப்ேபாெதன்ன	ஒ 	காலத்தில்	தி ச்ெசல்வன்	மில்லின்		ஒ 	சிஷ்ப்ட் ற் 	வ கிற
ேவைலயாட்களின்	எண்ணிக்ைக	30	ேப க் க் ைறயாமல்	இ க் ம், ன்
சிஷ்ப்ட்..
ம் னா9என90ேபர்வைரதன்னில்அைடகாத் ைவத் ஓ க்ெகாண் ந்தஸ்பின்னி

ங்	மில்/		
	
ஒ ஊதாக்கலர்ேசம்ப்,	ஒ ேடப்ரிக்கார்டர்இப்ப த்தான்அைடயாளப்பட்டார்கள்
அந்த		மில்லில்ேவைல	பார்த்தவர்கள்.இவர்கள்தான்	இன்னார்	என.
	
வரிைசயாய்	நின்ற	கைடகள்	நான் 	நன்றாகஓ ய	 ன்	பனிக்கால
இர களி ம்,அ 	அற்ற	நாட்களி மாய்	நான்கில்	ஒன்றில்	மட் ேம	கணக்
ைவத் 	வாரம்	தவறாமல்	பணம்	ெகா த் 	வி கிற
ேவைலயாட்க ம்,வஞ்சகமற் 	நான்கி மாய்	கணக் 	ைவத் 	வாரக்கைடசி
சம்பளதன் 	உழப்பித்திரிகிறவர்கைள ம்	தன்னகத்ேத	ைவத் 	 மந் 	திரிந்த
கைடகளாய்	காட்சிப்பட்ட	அைவகள்	ெவ ம்	 க்கைடகளாக	மட் ம்		இல்ைல.
அரிசிமா ம்,	உ ந்தமா ம்	அைரச்சி ட்ட	ேதாைச ம்	இட்லி ம்	ெமாச்ைச ம்,
வைடக ம்	காட்சிபட்ட	கைடகளா ம்	மில்	ேவைலக்காரர்களின்	ெபா 	ேபாக்
இடமா ம்/
	
90ேபரில்60,70ேபர்வைரஒேர னியல்இ ந்தேநரம்ஓ ய	மில்லின்	ஒட்ட ம்,
ேவைலக்	காரர்க க் 	ெகா க்கப்பட்ட	சம்பள ம்,ேபானஸீம்,இன் ம்	பிற
பிறவான	ஊக்கத்	ெதாைகக ம்	 னியன்பிரிந் 	இரண் , ன்றாய்ேபான
பின்பாக	இல்லாமல்	ேபான ,	மில்	நிர்வாக ம்	ஆைல	நட்டம்	என	ஆட்கைளக்
ைறத்த .

	
ேகட் ப்ேபானேபா 	அப்ப த்தான்	ெசய்ேவாம்	என்கிற	பதில்நிர்வாகதரப்பிலி ந்
வர	 ைனப்பான	 னியன்	ஸ்டைரக்கில்	இறங்கிவிட	அதன்	எதிர்	 னியன்ஆட்கள்
	நிர்வாகத்தின்	 ண் தலின்	ேபரில்	ேவைலக் ச்	ெசன்றார்கள்.		பின்	என்ன
ஸ்டைரக்	அர்த்தமற் ப்ேபான .
	
இைவகைள	காட்சிப்	ெபா ளா ம்,	ெசய்ய	ஏ மற்றவர்களா ம்	பார்த் க்
ெகாண் 	ந்த	கைடக்காரர்களின்		 ைறந் 	ேபான	வியாபாரம்	ேபாலேவ
மில்லி ம்	ேவைலயாட்	கள்	 ைறக்கப்பட் 		இப்ேபா 	 ன்றில்	ஒ 	பங்கினர்
மட் ேம	ேவைலயாட்களாக	அந்த	மில்லில்	தன்ைன	தக்க	ைவத் க்
ெகாண் ம், ப்பித் க்ெகாண் மாய்/



	
ஆனால்	ஆக்ரமிப்பில்	அகற்றப்பட்ட		 க்கைடகள்	தி ம்ப மாய்	தன்ைன	 ப்பிக்க
மறந் 	ேபானதாய்	அல்ல 	ம த்ததாய்		என	ஏேதா	ஒன் 	நைட
ெபற் ப்ேபானெதா 	நாட்களின்	நகர் களில்	தான்	மஞ் ளா	டாக்டர்	அங் 	வீ
கட் 	 வ கிறார்
	
.மில்	 வார்ட்டர்ஸின்	அ த்த	 வராய்	இ ந்த	மஞ் ளா	டாக்டரின்	வீ 	சற்ேற
ெபரிதாகேவ	அவர்கள 	மனம்	ேபால/
	
டல்	இறக்க	ஆபேரசன்	பண்ணேவண் ம்,	என		ேவெறா 	டாக்டரிடம்	ேபாய்

நின்ற	ேபா 	அவர்	அம் க் றியிட்ட	இடம்	மஞ் ளா	டாக்டரின்	கிளினிக்காகேவ
இ ந்த .	அவர்	ெகா த்த	ைதரிய ம்,	அவர 	நம்பிக்ைகவார்த்ைதக ேம
அவைன	உடேன	 டலிறக்க	ஆபேரஷ க் 	சம்மதிக்க	ைவத்த .
20ஆயிரங்களில்	நின்றவர்	ஆபேரஷன்	 ந்த ம்	பதிைனந் 	ேபா ம்	என	எல்ைல
ேகா 	கீச்சினார்.
	
சந்ேதாச ம்	,சங்ேகாஜமாய்	அவன்	பணம்	ெகா த்த	நாட்களிலி ந் 	இன் வைர
அவரிடம்	இ க்கிற	மரியாைத	இன் ம்	 க்ெகாண்ேட	ேபாகிறேத	தவிர	 ைறய
வில்ைல.
	
மஞ் ளா	டாக்டர்	 ெகாண் க்கிற	வீட்ைடத்தாண் 	ெசல்கிற	ேபாெதல்லாம்
அவன 	நிைன 	இ வாகத்தானி ந்தி க்கிற .
	
அந்த	சாைல	வழிேய	அப்ப ேய	 ல்ப்பி த் ச்	ெசன்றால்	ரயில்ேவ	ஸ்ேடஷ க் ம்,
அப்ப ேய	நகர்	ேநாக்கி மாய்	ெசன் 	விடலாம்.இைடயில்	வ கிற	ேவர்	ஹ ஸ்
ேகாட ன்		எப்ேபா ம்	லாரிகளால்	நிரப்பட் /
	
மாதத்தின்	பாதிநாட்களில்	அந்த	சாைல	லாரிகளிக் 	மட் ேம	ெசாந்தமாகிப்
ேபாகிறதாய்.	வடக்கத்தி	காரர்களிலி ந் ,ெதற்கத்திக்காரர்கள்	வைர	அங்
ட்ைரவர்	கிளீனர்களாக	ெதன்ப வார்கள்/
	
அப்ப 	ெதன்பட்ட	ஒ 	நாளில்	பட்ேடல்	ேராட் ன்	வாசலில்	சிலதப்ப கேள	ெசன்ற
அவன 	இ சக்கர	வாகனம்	மிகச்சரியாக	 க்கைட	 ன்பாய்	நின் 	ேபாகிற .
	
அப்ேபா 	 க்கைடக்காரர்	ெசான்ன	வார்த்ைதகேள	ேமற்ச்ெசான்னதாய்	பதிவாகிப்
ேபாக	அவ ம்	அவர்	ெசான்ன	ஒ 	வார்த்ைதக க் 	மரியாைத
ெகா த் ம்,அவர 	கைடயில்	ஒ 	 ையக் த் 	விட் மாய்	பின்	தன 	இ
சக்கர	வாகனத்ைத	ஸ்டார்ட்	ெசய்கிறான்.அவன்	 த்த	 க் 	வண் ம்	ஸ்டார்ட்
ஆகிற
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மிகச்சரியாக	 ன் தான்,ஒன் 	 	நான்ேகா	அல்ல 	ஒன் 	 ைறந் 	இரண்
ேடா	அல்ல.
	
உ ட்டபட் 	வட்ட	வ வில்	ேதய்க்கப்பட் ந்த	 ரிமாவின்	வ கள்	அைவ.வட்ட
வ வில்	யாேரா	ஒ 	ைக	ேதர்ந்த	ஒவியன்	வைரந்ெத த்த	ஓவியம்	ேபால
காணபட்ட	அைவகள்	அ மினிய	ேதக்சா	 யின்	மீ 	பரப்பி ம்,ஒன்றின்	மீ
ஒன்றாய்	அ க்கப்பட் மாய்/
	
அப்ப ட் றவாய்அமர்ந்தி ந்தஅைவகைளதன 	வல 	ைகயால்	எ த் 	இட
ைகயில்	ைவத் க்	ெகாள்கிறார்.வல 	ைகயால்	ெகாதிக்கிற	எண்ெணய்யில்
ெவந் 	ெகாண் க்கிற	ெபான்	நிறம்	காட் ய	 ரிகைள	ைகயகலம்	ெகாண்ட
கண்	கரண் யால்	அரித்ெத க்கிறார்.
	
”என்	கண்ணில்	எண்ெணய்	வழிந்தால்”என	இறங்கிச்ெசாட் கிற	எண்ெணய்
ஒ க	 ட ம்	தன்	ைகயில்	தாங்கிக்காட் ய	 ரிகள்
ன் ட மாய்இ ந்தஅைவகைள	கரண் டன்	சட் யின்	விளிம்பில்	தாங்

ெகா த் 	அப்ப ேய	உட்கார	ைவத் 	விட் 	இட 	ைகயில்	இ ந்த	வட்ட	வ வ
ரியின்	வ ைவ	வல 	ைகக் 	மாற்றி		எண்ெணய்	ெகாதிக் ம்	சட் ள்

வீ கிறார்.
	
ஒ கிேலாமீட்டர்	அகலத்திற்ேகா,அல்ல 	கால்	பர்லாங்கின்	 ற்றளவிற்ேகா
தன்ைன		காட் க்	ெகாள்ளவில்ைல	சட் .சின்னதாய்	ைகக் 	அடக்கமான
சட் தான்	அ .	அதில்தான்	இத்தைன ம்	ெசய்கிறார்	அவர்.
	
ஒேரசீராக	எரி ம்	ஸ்டவ்வின்	மீ 	அகல	விரிந்த	தீ	ஜ்வாைலயின்	மீ 	அமர்ந்தி ந்த
அந்த	இ ம் ச்சட் 	அத ள்	ஊற்றப்பட் ந்த	அைரச்சட் யின்	அளேவயான
எண்ெணைய ம்	அதில்	ெவந் 	ெகாண் க்கிற	 ரிகைள ம்	 டப்ப வதற்காய்
வீசப்ப கிற	 ரிமாவின்	வட்ட	வ வங்கைள ம்	உள்வாங்கிக்ெகாண் மாய்	காட்சி
	யளிக்கிற .	அப்ப 	இ ந்த	இ ம் ச்	சட் சற்ேற
கரிப்பி த் ம்,தன்க நிறம்காட் மாய்/
	
தண்ணீர்ஊற்றிபிைசயப்பட்டமாைவ	உ ண்ைடகளாய்உ ட் அைத	வட்ட	வ வில்



ேதய்த்	ெத த் எண்ெணய்	ெகாதிக்கிற	சட் யில்	 ட்ெட க்கிறவரின்	ேவைல
அன்றாடம்	அ வாகத்தான்	இ க்கிற .
	
சற்ேற	ெபான்	நிறமா ம்	ெவள்ைளயா ம்	கலர்	காட் 	வட்டவ வில்	 ட்ெட க்கப்
ப கிற	 ரிகள்	சட்னி	சாம்பார்	,	மற் ம்	உ ைளக்	கிழங் 	மசாலா டன்	ேசர்த்
சாப்பிடக்	ெகா க்கப்ப கிற 	பார்சலாகேவா	அல்ல
கைடயில்அமர்ந் சாப்பி பவர்க க்ேகா/
	
தி ப்பதிகைடயில்எப்ேபா ேமஇந்ேநரம்ெர யாகஇ க் ம்.என்னெவனெதரியவில்ைல.இன் ம்
ெர யாகவில்ைல.ஆரம்பத்தில்ைசக்கிள்க்கைட	ைவத்தி ந்தவர்.	கைட	நடத்தி
கட் ப 	ஆகவில்ைலயா		அல்ல 	 யவில்ைலயா,இல்ைல	சமாளிப்ப 	க னமாக
இ ந்ததா	ெதரியவில்ைல.	ேகட்டதில்	வம் 	ேபாலீஸ்	ேகஸ்	என	நிைறய
வ வதாய்ச்ெசான்னார்.
	
நன்றாக	கைட	நடந் 	ெகாண் ந்ததாய்	எல்ேலா ம்	நிைனத் க்	ெகாண் ந்த
ஓ 	நாளின்	இர 	ைசக்கிள்கைள	ைகமாற்றி	விட் 	ஒ 	வாரத்திேலேய	கைட
இ ந்த	இடத்ைத	விரி 	ெசய் ம்,ெசமன்	ெசய் ம்	ஓட்டல்	ஆக்கிவிட்டார்.
	
நன்றாகத்தான்ஓ க்ெகாண் ந்த ,இப்ெபா வைர	நன்றாகத்தான்
ஓ க்ெகாண்	 ம்	இ க்கிற .	என்ன	ெசய்ய	பாலாய்ப்ேபான	ேபாைதப்பழக்கம்
ஆைளேய	உ மா	ற்றிப்	ேபாட் 	வி கிற ேத/
	
இர 	மணி	பத்ைதத்ெதாட் 	விடக் டா 	.	ஒயின்	ஷாப்	பக்கம்	நகன்
வி கிறார்,	எத்தைனக் ட்டம்	கைடயில்	இ ந்த	ேபா ம்.
	
தலில்	இரவில்	கைடக் 	வ பவர்கள்	யாராவ 	வற் த்தினால்	மட் ேம	 த்

தவர்	இப்ேபாெதல்லாம்	பகலில் ட,,,,/
	
ேபாைதயில்	சிவந்தி க்கிற	கண்க டன்	அவர்	வணக்கம்	ெசால்லி	மரியாைத
ெதரிவிக்கிறைத	அவர்	ேமல்	நல்ல	மதிப் 	ைவத்தி ந்தவர்கள் டவி ம்பவில்ைல.
கைடக் 	வ வைதத்	தவிர்க்க ம்	தி ப்பதிைய		பார்பபைத	தள்ளிப்ேபாட மாய்
வி ம்பினார்கள்.	இப்ப 	இ ந்த	ேநரத்தில்	அவைனப்
பார்த்தால்நல்லமரியாைத டன்	ேப ம்	தி ப்பதி	இப்ெபா ெதல்லாம்	அப்ப
இ ப்பதில்ைல	என்றா ம்	 ட	பழகிய	பழக்கத்திற்காய்,,,,,,,,,,
	
கைடைய	ெந ங்கி	விட் ந்த	ேநரம்	அங் 	இன் ம்	 ரி	ெர யாகவில்ைல	எனத்
ெதரிந்த .	இட்லி	ெர யாகி	இ க்கலாம்,அல்ல 	ேதாைச	ேகட்டால்	ஊற்றித்
தரலாம்.ஆனா ம்அவன் ரிதான்	வாங்க	ேவண் ம்	என	நிைனத் த்தான்
வந்தான்.	அவன 	ைபய க் 	 ரி	என்றால்	ெகாஞ்சம்	இஷ்டம்.	மதியச்சாப்பா



பன்	பாக்ஸி ம்,நிரப்பப்பட்ட	தண்ணீர்	பாட் மாய்	அைடபட் ந்த
வயர்க் ைடயில்	ைவக்கப்படாத	காைல	 பைன	வாங்க	வந்தி ந்தான்.
	
இன்ைறக் 	ேகம்ஸ்	என	காைல	ஆறைர	மணிக்ெகல்லாம்	ஹாக்கி	ேபட் ட ம்,
பந் ட மாய்	ெசன் விட்ட	மக க் 	8.40ற் ள்ளாக	சாப்பா ெகாண் ேபாய்
ெகா க்க		ேவண் ம்.
	
9	ஆம்	வ ப் ப்ப க்கிற	அவ க் 	ேகம்ஸ்ஸில்	நிைறய	ஆர்வம்	உண் .	அவன
வி ப்பப்ப ேய	ஹாக்கி மில்	ேசர்ந் விட்டான்.வி ப்பம்	மட் மில்ைல.	ஸ்ேபார்ட்ஸ்
ேகாட்டா,,,,,,	ேவைல,,,,,,,,,	என்கிற
ேபச்ைச ம்உள்ளடக்கிைவத்தி க்கிறான்.”ைபயன்களாய்	ஸ் லில்	ேப வார்கள்
ேபாலி க்கிற ,	நம்	காலத்தில்	எல்லாம்	இெதல்லாம்	எங்ேக	ெதரிந்த 	நமக் ”
என	அவ ம்	அவன 	மைனவி மாக	ேபசிக்	ெகாள்	வார்கள்,மகன்	அப்ப
ெசால்கிற	சயங்களில்/
	
இேதா	ெர யாகிவி ம்	பத் 	நிமிடங்களில்,நீங்க ம்	 ட	கிளம் ங்கள்.இன் ம்
எதற் 	அவன்	ப க்கிறபள்ளிக் ப்ேபாய்தி ம்பவ வாேனன்?	 ன் ம்,
ன் மாய்	ஆ 	கிேலா	மீட்டர்	நீள்கிற	இ ைவ ர	பயணத்தில்	ெதன்ப கிற

காட்சிக ம்,	ெதாற்றிக்ெகாள்கிற	எண்ணங்க மாய்	 டேவ	ேவஸ்டாய்
ெசலவாகிற	ெபட்ேரா ம்	எதற் 	வீண்ெசல ?அ 	தான்	ஏற்கனேவ	 ளித்
ெர யாகித்தாேன	இ க்கிறீர்கள்?
	
,ேபண்ட்சட்ைடையமாட் ெகாண்டால்	ஆயத்தம்	என்ற	 ர டன்	ெர யாகி	வி கிற
தன்ைம	வந் 	வி ம்.என்ைறக் ம்	இல்லாத	அதிசமாய்	இன்ைறக் 	அதிகாைல
4.30	மணிக்ெகல்லாம்	எ ந் 	6.00	மணிக் ள்ளாய்	 ளித் 	ெர யான
அதிசயம்	நடக் ம்	ேபாேத	நிைனத்தான்,அ 	இப்ப 	ஒ 	தற்ெசயல்	ஒற் ைமயாய்
ஆகிப்	ேபான 	,அ ம்	நல்லதற்ேக	எனச்ெசான்ன	அவனின்	மைனவி
மக க்கான	மதியச்சாப்பாட்ைட ம்	தண்ணீர்	பாட் ைல ம்	வயர்க் ைடயில்
ைவத் க்ெகா த்த	ேநரம்	மணி	காைல	எட்ைட	எட் த்ெதாடப்ேபாகிறதாய்/
	
ப்ேபாட்ட	ேசைலயில்சி பிள்ைளேபால	இ ந்தாள்.அவளிடம்	ேகலியாக	அ க்க

ெசால்வ ண் .	”உன்ைன	யா ம்	ெபண்	ேகட் 	வந் 	விடாமல்,அப் றம்	என்	பா
சிக்கல்	ஆகிவி ம்”	என/
	
அம்மாைவ	ேகலி	பண்ணாமல்	இ க்க	 யா 	உங்களால்		என	அதற் 	பதில்
ெமாழி	நவிழ்கிற	மகள்”கல்யாண	வயச	ெந க்கி		நான்	இ க்ைகயில		அம்மாவப்
ேபாயி	,,,,,,,,ேபாங்கப்பா	என	ெபாய்க்ேகாபம்	காட் வாள்.கல் ரியில்
இளங்கைலயில்	 ன்றாமாண்ைட	 த்தைகக் 	எ த்தி க்கிறவள்.
	



அதிகாைல	ஐந் 	மணிக்ெகல்லாம்	அண்ணா	ேபான்	பண்ணி	விட்டார்.	ெசன்ைன
யில	இ ந் 	நண்பர்	ஒ த்தர்	வர்றா ப்பா,அவர	ரயில்ேவ	ஸ்ேடஷன்ல	ரீசீவ்பண்ணி
எங்க	ெசாந்தக்காரங்க	வீட்ல	விட் ப்பா	என	அவர்	அைடயாளம்	இட்ட	இடம்
ேதாழரின்	வீடாய்	இ ந்த .	நண்பர்		என	அண்ணா	 றிப்பிட்டவர்	ஒ 	ெபா
நலவாதியாய்	இ ந்தார்.
	
காைல	6.05ற் 	வரேவண் ய	ரயில்	இன் ம்வரவில்ைல.ஒ மணிதாமதமா ம்
என்றார்கள்.	அ ம்	ஒ 	வைகக் 	நல்லதாகேவ	ேபாயிற் ,	ைகயில்	ெபரிதாக
அவன்	எ ம்	பணம்	ெகாண் 	வரவில்ைல.	ஆட்ேடாவிற் ,அண்ணாவின்
நண்ப 	டன்	ேசர்ந் 	அ ந்த	 க் 	என	எதற் ேம	பணம்	ெகாண்
வரவில்ைல,பத் 	 பாைய	மட் ேம	ைபயில்	ைவத் க்ெகாண் 	எந்த	ைதரியத்தில்
வந்தான்	எனத்	ெதரியவில்ைல.
	
இனி	வீட் ற் 	ேபாய்விட் 	வ ம்	ேபா 	ைகயில்	ஒ 	இ 	 பாயாவ
ெகாண் 	வர	ேவண் ம்.ரயில்ேவ	ஸ்ேடச க் ம்,	அவன 	வீட் ற் ம்	இரண்
கிேலா	மீட்டர்	 ரமாவ 	இ க் ம்.	சர்ேவயர்,	ைமக்கல்	எல்லாம்	இல்லாத
உத்ேதசக்	கணக் 	இ /
	
அண்ணா	ெசான்ன	நண்பரிடம்	ேபான்	நம்பர்	வாங்கிக்ெகாண் 	அண்ணாவிடம்
விஷயத்ைதச்ெசால்லி	ரயில்ேவ	ஸ்ேடசனின்		 ழலிலி ந் 	விைட	ெப கிறான்.
இந்த	இைடெவளியில்	வீட் ற் 	ேபாய்	ைபய க் 	சாப்பா 	எ த் க்	ெகாண் ,
தா ம்	சாப்பிட் 	விட் 	வந் 	விடலாம்	என்கிற	 டன்	வீ 	வந் 	ேசர்ந்த
ேபா 	பிடாரனின்	ம க் 	ெசாக்கி	ஆ கிற	பாம் 	ேபால	மனம்	ெசான்ன
ெசால் க் 	கட் ப்பட் 	தைலயாட் க்	ெகாண் ந்தான்.
	
இன் ம்	அைர	மணியில்	ெர யாக	ேவண் ம். ரியன்	ெவளிச்சம்	காட்ட
ஆரம்பித் 	விட்டான்.	அவன 		ேவைல	அவ க் ,இவன்	ேவைலைய	இவன்
ெசய்ய	ேவண் ேம?என	எண்ணம்	 த்தவனாய்		இ சக்கரவாகனத்ைத	வீட் ன்
ஓரமாய்	நி த்திவிட் 	வீட் ற் ள்	 ைழந்தான்.
	
சற்ெற	நாட்க க் 	 ன் வைர	நின்ற	இரண் 	ேவப்பமரங்க ம்,இரண் 	பண்னீர்
மரங்க ம்	இப்ேபா 	இல்ைல.ேபார்க் ழியின்	அ ேக	 ைளத் 	நின்றதால்
அ மதியில்லாமல்	அத ள்	 ைழந் 	 ழிைய	 வி ம்	ஆபத்
இ க்கிற .தவிர	வீட் ன்	 வர ேக	இப்ப 	ேவப்பமரங்கைள	வளரவி வ 	ெப ம்
தவ .அஸ்திவாரக் ழிக் ள்	ெசன் விடக் ம்.ஆகேவ	ெவட் 	வி ங்கள்
நாலாம்	ேபரிடம்	க த் க்ேகட்காமல்,என	யாேரா	எப்ேபாேதா	ெசான்ன
ஞாபகத்திற் 	வர	அவர்கள்	ெசால்லிய	ஒ 	வ டத்திற் ள்ளாக	அவர்கள்
ெசான்ன	ெசால்லின்	ஈரம்	கா ம்	 ன்	அதன்	வ 	ெதரிய	இ ப 	நாட்கள்
ன்பாக	ெவட் ய	மரங்கள்	இப்ேபா 	இல்லாதி ந்தா ம்	 ட	இ



சக்கரவாகனத்ைத		நி த் ம்	ேபாெதல்லாம்	தன்	உ க்காட் 	அைசந் 	நிற்பதாய்
ஒ 	நிைன 	அவ க் ள்/
	
ெவட் ய	இைலகைள ம்,சி ம் கைள ம்	 ப்ைபயாய்	ஒரம்	கட் 	விட் 	ெவட் ய
மரத்ைத	மட் ம்	 ண் 	ேபாட் 	மரம்	ெவட் யவர்கள்	எ த் ப்ேபான	பின்
அவர்கள்	விட் ச்ெசன்ற	 ப்ைபகைள	 ட் 	அள்ளி	எரிக்க	மிக ம்	சிரம்பட் ப்
ேபானான.அைவகைள	 ட் 	எரித்த	ம நாள்	உடல்	வலி	மி தியாகி	காய்ச்சலில்
ேபாய்	 ழியிட்ட .அப் றமாய்	ரவி	 ப்பரமணியம்	டாக்டரிடம்	ேபாய்தான்	அந்த
ழிைய	எ க்க	ேவண் யதாகிப்ேபான .

	
ரவி ப்ரமணியம்	அவன்	 யி க்கிற	ஏரியாவின்	 க்கிய	அைடயாளங்களில்
ஒன்றாய்	இ ப்பவர்	இன்றள மாய்.இரண் 	 பாய்க் 	ம த் வம்	பார்த் 	தன
ம த் வ	வாழ்க்ைகக் 	பிள்ைளயார்	 ழியிட்டவர்.
	
ெநட்	கெனக்	ஷன்	கிைடக்கவில்ைல	சரியாக,ஒவ்ெவா ைற ம்	கம்ப் ட்டரில்
பணி	ெசய்கிற	ேபா ம்		ேத காத்த 	ேபால	காத்தி க்க	ேவண் யி க்கிற .
கம்ப்ெளயிண்ட்	 ட	 க்	பண்ணி	விட்ேடன்	என	ரயில்ேவ	ஸ்ேடசன்	ேபாய்	தி ம்
ைகயில்	எதிர்ப்பட்ட	ெவங்கேடஷ்	அண்ணனிடம்	ெசான்ேனன்.அவர்	அங்
பணி ரிபவர்.
	
ேவல	 ர்த்தி	சாைலயிலி ந்த	அக்கா	கைடயில்	நீ ஸ்	ேபப்பர்	வாங்கிக்	ெகாண்
ந்தார்.அந்ேநரேம	நீட்டாக		ேபண்ட்	சர்ட்	அணிந் 	இன்	பண்ணியி ந்தார்.”தம்பி

நம்பளப்பாத்தா	நா 	ேப க் 	உற்சாகம்வர ம்தம்பி,டல்லாயிரக் டா ,
அ க்காக	நம்ம	ஒண் ம்	ெப சா	ெமனக்ெகட ம்ன் 	இல்ல,	என்பார்.
	
யார 	ெவங்கேடஷ்	அண்ணனா	இப்ப ப்ேப வ ?ஒ 	காலத்தில்,,,ஒ 	காலத்தில்
என்ன?சற்ேற	பிந்ைதய	ஐந் 	வ டங்க க் 	 ன் வைர	ஐந்தைர	அ 	உடம்ைப
சின்ேனாண்டான	சாராய	பாட் க் ள்	அைடத் க்ெகாண் 	திரிந்தவர்.எங்
பார்த்தா ம்,எப்ேபா 	பார்த்தா ம்	ேபாைத	நிரம்பிய	விழிக ட ம்,	உட ட ம்,
நைட ட மாய்	திரிந்தவர்.
	
அவர 	அம்மா	அவனிடம்	ெசால்லி	அ காத	நாள்	இல்ைல	.எனக் 	மட் ம்	ஏன்பா
இப்பி ? ச்சிட் 		கண்ட	ெயடத் ல	அவன்	வி ந் ெகைடக்ைகயில	மன
கத ப்பா.அட	அ தான்	பரவாயில்ைலன் 		விட்டா	எந்ேநரம்	யா 	 ட
வம் இ த் ட் 	வந் 	நிக் றான் 	ெசால்ல	 யலப்பா,,,,,,,,என்கிற	ேபச் ட ம்
அ ைக ட மாய்	ெவங்கேடஷ்	அண்ணனின்	தாயார்	வந் 	ெசால்கிற	ஒவ்ெவா
நா ம்	அவ க் 	சங்கடமாய்	இ ந்த ண் .	மிதமிஞ்சிய	ேபாைதயில்	எங்காவ
வி ந் 	கிடக்கிற	ெவங்கேடஷ்	அண்ணைன	 க்கிக்	ெகாண் 	வந் 	வீட் ல்
ேசர்த்த	நாட்க ம்	உண் .அைதெயல்லாம்	எப்ேபாதாவ 	அவைரப்பார்க்க	ேநர்கிற



சமயங்களில்	நிைனக்க	வாய்க்கிற ண் .அப்ப ெயல்லாம்	இ ந்த	அவர்	இப்ப ச்
ெசால்வ 	ஆச்சரியத்தி ம்	ஆச்சரியமாகேவ/
	
அவ ைடயஇந்தமாற்றத்திற் க்காரணம்அவரின்ெசாந்தங்கள்தான்எனச்ெசால்கிறார்கள்.
சிைதந் 	கிடந்த	ெவங்கேடஷ்	அண்ணைன	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாய்	ெச க்கி
அவரின்	உடலில்	இ க்கிற	அனாவசியங்கைள	எ த்ெதரிந் 	விட் 	அத்தியாவசி
யத்ைத	மட் ேம	அவரின்	 	உ வாய்	ஆக்கி	அவரின்	ரத்த ம்	,சைத மான
உட க் 	 த் யிர்	ஊட் யவர்க ம், 	அர்த்தத்ைதக்	ெகா த்தவர்க மாய்
ஆனவர்கள்.
	
ெவங்கேடஷ்	அண்ணைன	இன் 	இந்த	அளவில்	அைடயாளப்ப த்தி	ைவத்தி க்
கிறவர்களாய்
ெசால்லப்பட்டார்கள்.அப்ப அைடயாளப்ப த்தப்பட்டஅவர்இப்ேபாெதல்லாம்
பாட் க் ள்	அைடபட் த்ெதரியாமல்	இவ க் ள்	பாட் ைல	சிைறப த்தி
ைவத்தி க்கிறார்.	அவரில்	அைடயாளப்
பட் த்ெதரிந்தஇந்தவித்தியாசம்அவரி ள் ைளவிடஆரம்பித்த	நாளிலி ந்
பளிச்ெனஸூம்,பிெரஷ்ெனஸூமா ம்,அதிகாைலக்	 ளியல்,	அன்றா	டம்
ேராமக்கட்ைடதட்டாத	ேஷவிங்,நல்லதாய்உ த் தல்என்கிறஅைடயாளங்கள்
அவரின்	ேமல்ச்சட்ைட	ஆகிப்ேபாகிற .
	
அப்ப யானஅைடயாளம் ைளவிட் ப்ேபானநாளிலி ந் பாட் ைல ம்,ேபாைதைய ம்
ஓரம்	கட் விட்ட	அண்ணன்	ெவங்கேடஷிடம்	ெசால்லிவிட் 	வந்த	ேவைல
அேனகமாய்	 ந் 	வி ம்.நான்	ெசால்லி	ஏற்பா 	ெசய்கிேறன்	என மாய்
ெசால்லி	இ க்கிறார்.
	
வீட் ல்வந்
மைனவிெர பண்ணிக்ெகா த்த பன்பாக்ைச ம்,தண்ணீர்பாட் ைல ம்	வாங்கிக்
ெகாண் ந்த	ேநரம்	அண்ணாவின்	நண்பர்	ேபான்	பண்ணி	வந் 	இறங்கி
விட்டதாக ம்,	தன் டன்	இன்ெனா 	நண்பர்	வந்தி ப்பதாக ம்	நாங்கேள
ஆட்ேடாப்பி த் 	ெசன் 	வி கிேறாம்,	அண்ணா	ெசான்ன	வீ 	எங்கி க்கி
க்கிறெதனமட் ம்	ெசால் ங்கள்.நீங்கள்	எங்கைள	அங் 	வந் பா ங்கள்
என்கிறார்.
	
எளிதாகிப்ேபாகிற ேவைல.சற்ேறநிதானமாகக்கிளம்பலாம்.மிக ம்	நிதானம்	காட்
னால்	ைபய க் 		சாப்பா 	ெகாண் 	ேபாய்க்ெகா ப்பதில்	தாமதம்	ஏற்பட் ப்
ேபாகலாம்	என்கிறஎண்ணத் டன்
கிளம்பிச்ெசன்றேபா பன்வாங்கநின்றேராட்ேடாரக்கைடதான்	இத்தைன ம்
அைடயாளப்	ப த்தி ம்,	 மந் 	ெகாண் மாய்/
	



ஒன் 	 	நான்ேகா,	அல்ல 	ஒன் 	 ைறந் 	இரண்ேடா	அல்ல,மிகச்சரியாக
ன் தான். ட்ெட த்த ரிக ம், டப்ப வதற்காய்எண்ெணய்ச்	சட் யில்	வீசப்

ப கிற	 ன் 	 ரிக டன்	இன்ன ம்	ஒன் 	ேசர்த் 	நான்காய்	வாங்கி
பார்சலாய்	ெகாண் 	ெசல்கிறான்.
ட்ட	 ரிகள்	விற்பைனக்காக ம், டப்படப்ேபாகிற	வட்ட	வ வ	மா 	வ வங்கள்
ரியாய்	உ ெவ ப்பதற்காக ம்/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10.	������������,,,
	
	
ேபாட்ட	ைகெய த்ைத	விட	அ 	ேபாடப்பட்ட	த ணம்	மிக	 க்கியமானதாய்	மிக
க்கியமானதாகிப்ேபாகிற .

	
சங்கர்	இவ க் 	ேபான்	பண்ணிய	ேபா 	காைல	மணி	11ஐ	எட் 	த்ெதாட	ேபாகிற
ேநரம்.	எட் த்	ெதாட் 	ேதாளில்	ைகேபாட் 	உரசி	மகிழ்ந் 	அ த்தேநரம்11ன்ேன
என	கறாராக	அறிவிக்கப்	ேபாகிற	ேவைள.	கணிணியின்	 ன்னமர்ந் 	ேதனீர்
அ ந்திக்	ெகாண் ம்	ஒ 	ேமட்டைர	ைட	ெசய்தவா மாய்
அம்ர்ந்தி க்கிறான்.ஹாலின்	ஜன்ன	---ேலாரமாக	இ ந்த	கணிணியின்	மீ
ெவயிலின்	ெவளிச்சம்		பட் ம்	அ 	 மந்தி ந்த	மரஇைலகள்,மரத்தின்
உ ,கம் ட்டரின்	நிழல்	ஆகியைவைள	ெமாத்தம்	 ட் 	இவன்		மீ ம்	கம்ப் ட்டர்
ேடபிள்	மீ ம்	சிதறி மாய்/
	

	ைவத்தி ந்த	ஜன்னைலத்	திறந்த 		யார்	இப்ேபா ?என்ற	ேகள்வி	இவ ள்
ைளவிட்டைத	மைனவி ட்டேதாைசயின்	சப்தம்	அ க்கிய .அ ப்ப யின்
ைக ம்,	ெவக்ைக ம்	ெவளிேய வதற்காக		திறந் 	விட் க்கேவண் ம்.
	
அவ ம்	இந்த		வீட் ற் 	 	வந்த	இந்த	பத் 	வ டங்களாய்
ேகட் ெகாண் தான்	இ க்கிறாள்,சைமலைறயில்	ஒ 	ேபன்	மாட்டேவண் ம்	என/
ஏேனா	அ 	இன் 	வைர	ைகவரப்ெபறவில்ைல.
	
ஊதாக்கலர்	ேசைலயி ம்,க ப் க்கலர்ச்சட்ைடயி மாய்	பாந்தமாகத்ெதரிகிறாள்.
	காட்டன் டைவ	அ .	MPPRகைடயில்	எ த்த .ெவெறன்ன	தவைணயில்தான்.
கைடக்	காரர்	ெசான்னார்	 டைவ	எ க் ம்	ேபா .		இன்ேனான் 	ேசத்
எ த் க் ங்க	சார்.	இெதல்லாம்	சீசன்லவர்ற தான்.
எனச்ெசான்னஅவர வார்த்ைதக் 	ஆட்படாம 	ம்	ஆைசபட் 	விடாம மாய்
தனித் 	ஒற்ைறயாய்	எ த்த	 டைவ	அ .இந்த	வீெடங் ம்,
ெகா யி ம்,பீேராவி மய்	நிரம்பிக்கிடக்கிற	அ க்கி	ைவக்கப்பட் க்கிற
ணிகள்	எல்லாம்	இப்ப 	எ த்த தான்.கைடக்கார்ரர்களின்	விசால	மன ம்

இவன்	மாதிரியா	னவர்கள்	மைனவி	மக்க க் 	ேபண்ட்	சர்ட் ம்,
ேசைல ம், தா மாய்	எ க்க	உதவியி க்கிற .கிட்டத்தட்டலட்சம்வைர
ெதாட் க்கலாம்	இவன்	அந்தக்கைடயில்	எ த்தி ந்த	ஜ ளியின்
மதிப் .இவ ம்	மைனவி ம்	 க்கம்	வராத	இர களில்	திண்ைனயில்	அமர்ந்
ேபசிெகாண் ந்த	நாட்களில்	அைரப ம்	ெசாற்கட் களாக/	அ 	மாதிரியான
சமயங்களில்	ேபசப்பட்ட	ெசாற்கட் களி ம்,	 ைணச்ெசாற்கட்	 களி மாய்



உ ெவ த்த	 டைவ	இப்ேபா 	ஊதாக்கலர்காட் /
	
ஜன்னலின்	கம்பி	வழிெவளித்ெதரிந்த	ெகால்ைலப் ற	மரங்கைள ம்,	அைத	ஒட் ய
ெவற் 	ெவளிைய ம்	அ 	தாண் யி ந்த	வீ கைள ம்	ேராட்ைட ம்,	அ
த விக்	ெகாண் ந்த	மனிதர்கைள ம்	படம்	பி த் ச்	ெசால்லியதாய்.
வளர்ந்தி ந்த	 	மரத்	தில்எக் ப்ேபாட்டவா ஆ 	ஒன் 	தன்	பசி	தீர்க் ம்
யற்சியில்/	மரத்தின்	மீ 	மலர்ந்	-தி ந்த	சிவப் 	நிற	 க்கள்	தன்	ைகைய	அகல

விரித் 	அல 	காட் யதாய்/
	
சாம்பல்	 த்தி ந்த 	மரப்பட்ைடயா ம்,பச்ைச	நிறம்	காட் ய 	இைலகளா ம்,
	சிவப் நிறம்	 க்களா ம்
எனதன்ேமனியின்ெமாத்தகலர்காட் சிரித்தஅழ மரங்களா 	ம்,		பச்ைச ம்,
ெம ம்,	இன் ம்,இன் மாய்	கலர்	காண்பித்த	வீ கள்	அத ள்	
ெகாண் ந்த	மனிதர்களின்	மன	நிைலைய ம்	ெதாட் ச்ெசால்லிச்	ெசன்றதாய்/
	
உயரப்பறந் 	ெசன்ற	பறைவ	ஒன் 	காற்றின்	திைசயில்	ெசால்லிச்ெசன்ற	ேசதி
என்ன	ெவன் 	ெதரியவில்ைலயாயி ம்	 ட	சங்கரிடம்	ெசால்ல	ஒ 	ேசதி
இ ந்த .	”எண்ணன்ேன,எங்க	இ க்கீங்க?நல்லாயிக்கீங்களா?கவர்ெமண்ட்
ஆஸ்பத்திரிகிட்ட		நிக்கிேறாம்,நம்மேவைலபாக் ற	நி வனத் ல	ேவைலக் 	ேசர
வந்தவ க் 	இன்ைன	-க்கிெரக்கா ெவரிபிேகஷன்,திண் வனத் ல	இ ந்
வந்தவ 	ெம க்கல்,	பிட்ெனஸ்		வாங்காம	வந் ட்டா .இன் ம்	ஒ 	மணி
ேநரத் ல	நம்ம	யாைரயாவ 	ெகௗவர்	-ெமண்ட்	டாக்டரப்பாத் 	சர் பிேகட்
வாங்கிக்	 க்க ம்”என்றார்.
	
சங்கர்	ெசால்லி		 த்த	ம கணம்	சட்ெடன	மனதில்	தங்கி	வந் 	நின்றவர்
ேதாழர்	நம்பியாகத்தான்	இ க்கிறார்.நம்பிக் 	டாக்டர்கள்	வட்டாரத்தில்	ெகாஞ்சம்
பழக்கம்	அதிகம்.அவர்	சார்ந் 	நிற்கிற	இயக்க ம்,அவரின்	நன்	நடத்ைத ேம
அம்மாதிரியான	பழக்கங்களில்	அவைர	வழிகாட் 	ைவத்தி க்கிற 		எனலாம்.
	
இப்ேபா 	அவரிடம்	ேபசலாம்,ஆனால்	அவர 	நம்பர்	இல்ைல	ைகவசம்,	இன்ெனா
ேதாழரான	 த் க்கி ஷ்ணனிடம்	ேகட்கலாம்.அவர்	இப்ேபா 	எங்கி க்கிறார்
எனத்	ெதரியவில்ைல.	ஓ க்ெகாண்ேட	இ க்கிறவர்,அதனால்	என்ன	”ஓ கிற
ஓட்டத்தின்		மத்தியில்	சற்ேற	நின் 	ேபான்	நம்பர்	மட் ம்	ெசால்லிவிட் 	ஊங்கள
ஓட்டத்ைத	ெதாட ங்கள்”	எனச்ெசான்னால்	 ந்த 	விஷயம்.
	
ெசல்ேபான்	நம்பர்	வாங்கிேய	விட்டான்	ேதாழர்	 த் க்கி ஷ்ணனின்	ஓட்டத்ைத
நி த்தி.
ேசலத்திலி ந் வந் 	ெகாண் ந்தநம்பி	ஒ 	ம த் வரின்	ெபயைரச்
ெசால்லி”அவர்		அவசரவார் ல்	இ க்கிறாரா	பா ங்கள்,இ ந்தால்	நான்	அவ டன்



ேபானில்		ேபசி	வி கிேறன்	நீங்கள்	வந்த		ேவைல	எளிதாகிவி ம்”	என்கிறார்.
	
இவன்	வீட்ைட	விட் 	கிளம் ம்	 ன்பாக	சங்கரிடம்	ெசால்லிவிட் 	”அங்ேகேய
	இ ங்கள்.	இேதாவந் 	வி கிேறன்,	ஐந் 	நிமிட	ேநரத்தில்”	எனக்	கிளம் கிறான்.
	அவர்கைள	அவசர	வார்ட்	அ ேக
நிற்கச்ெசால்லிவிட் அங் ேபானபின்தான்ெதரிந்த .	ேதாழர்	ெசான்ன	டாகடர்
ஒ 	ேகைஸ	அட்ெடண்ட்	பண்ணிக்ெகாண் ந்தார்	என/
	
என்ன	ெசய்யலாம்	இப்ெபா ?ேவ 	யாராவ 	ெதரிந்த	டாக்டர்	,,,,என
அரிச்சலாய்	 சி ைடத் ப்பார்த்தேபா 	ஒன்ெனா 	டாக்டர்	பாரதி	 ப்ரணியம்
ெதன்ப கிறார்.	டாக்டர்	என்றால்	அவர்	ெவ ம்	டாக்டர்	மட் ம்	இல்ைல.	அவர்
கிளினிக்	ைவத்தி ந்த	ஏரியாவின்	அதி	 க்கிய	அைடயாளங்களில்	ஒன்றாய்த்
திகழ்ந்தவர்.இரண் 	 பாய்	க் 	ம த் வம்	பார்த் 	தன்	ம த் வ
வாழ்க்ைகைய	 வங்கியவர்.இன் 	அைசக்க	 யாத	நன்நம்பிக்க்ைக
ைனயாக/

	
அவர்	இந்ேநரம்	இ ப்பாரா	அல்ல 	 ட் 	 ந் 	ேபாயி ப்பாரா?	எனத்	ெதரிய
வில்ைல. ன்னால்	ஓ.பி	பார்க்கிற	இடத்தில்	ேகட்டதில்	அவர்	ஆபேரஷன்	திேயட்டர்
ேபாய்விட்டதாய்ச்	ெசான்னாள்	நர்ஸ்	ஒ த்தி.ஆபேரஷன்	திேயட்டரி ள்	இ க்கிற
வைர	எப்ப ப்ேபாய்	பார்ப்ப 	என்கிற	ேயாசைன ம்	தயக்க	 மாய்	இ ந்தவன்
சங்ைர ம்	உடன்	வந்தி ந்தவைர ம்	நிற்கச்ெசால்லி	விட் 	எதற் ெமா 	ர ண்ட்
ேபாய்விட் 	வ ேவாம்	என	டாக்டர்கள்	அமர்ந்தி க்கிற	அைற	ேநாக்கி ம்	அ
அல்லாத மாய்	யாராவ 	ஒ 	ெதரிந்த	டாக்டர்	அல்ல 	பாரதி	 ப்ரமணியேம
ெதன்	--பட் 	விட	மாட்டாரா	என்கிற	ஆவ டன்	உந் த ட மாய்	நகர்கிறான்.
	
நீண் விரிந்தி ந்த 	ஆஸ்பத்திரி.த த் க்கட்டப்பட் க்கிற	அைறகைள
ஒவ்ெவான்	றாக	தாண் 	வந்த	ேபா 	ஐந்தாவ 	அைறயில்	காட்சிப்பட்டவராக
ம தம்மாள்	டாக்	டர்	இ ந்தார்.வயிற் வலி	என	வந்த	சி வ க் 	பக் வமாய்
ம ந் 	ெகா த் க்	ெகாண் ந்தார்.
	
இவ க் 	 டல்	இறக்க	ஆபேரஷன்	பண்ணியவர்.	 ரல்	அவர்தான்	எனக்காட் க்
ெகா த்த .பின்	பக்கமாகத்ெதரிந்த	அவைர	 ன்	பக்கமாகப்ேபாய்	பார்த்
பழக்க	ேதாசத்தில்	“நல்லாயி க்கீங்களா”எனக்ேகட் 	விட்டான்.
	
சிமிண்ட்	 சப்பட் க்கிற	தைரயின்	நான் 	 ைலகளி ம்	மடக்கி	சிவப் க்கலர்
சாயம்	 சியி ந்தார்கள்.	ெவள்ைளப் க்கைளச் ற்றி	மலர்ந் 	ச ரம்	காட்
நிற்கிற	சிவப் 	நிற	மலர்கைளப்	ேபால,பார்க்க	நன்றாகேவ	இ ந்த .
	
பழக்க	ேதாஷத்தில்	எல்ேலாைர ம்	ேகட்ப 	ேபால	ம த் வைர ம்	ேகட்ப



உசிதமல்ல,அ ம்	ம த் வமைனயில்	ைவத் ,,,,,,,,,அவர்கள்	ேகட்க	ேவண் ய
ேகள்விைய	இவன்	ேகட்டால்,,,,,,,அவ ம்	சிரித் க்ெகாண்ேட	நன்றாய்
இ ப்பதாய்ச்	ெசான்னார்.”தன 	ெபயரின்	 த்திைரைய	கிளினிக்கிேலேய
ைவத் 	விட் 	வந் 	விட்ேடன்	என் ம்,ஆபேரஷன்	திேயட்டரில்	இ க்கிற	பாரதி
ப்ரமணியன்	சா க் 	ேபான்	பண்ணி	ெசால்லி	வி கிேறன்	அவரிடம்	ேபாய்

வாங்கிக்ெகாள் ங்கள்”	என		அவரிடம்	சம்மதம்	ேகட் 		வாங்கிக்ெகாண்
அ ப் கிறார்.
	
சங்க டன்	வந்தவர்	கார்ேமகம்	என	இவ்வள 	அைலச்ச க் ப்பின்தான்	அறிந்
ெகாள்ள	 ந்த .அப்ேபா தான்	ேநர ம்	இ ந்த .
	
திண் வனம்	அ ேக	இ க்கிற	 க்கிராமத்தில்	ஏைழக் ம்பத்தில்	பிறந்த	அவர்
அவர 		கிராமத்திேலேய	 தன்	 தலாய்	அர 	ேவைலக்
வந்தவராம்.கலங்கிப்ேபாய்	நின்றார்.அவர 	மனம்	 க்க	ெம க்கல்,பிட்ெனஸ்
சர் பிேகட்ேட/அ 	இல்லா 	ேபானால்	ேவைலக் 	ேவண்டாம்	எனச்ெசால்லி
வி வார்கேளா,வாழ்க்ைக	வீணாகிப்	ேபாய்வி ேமா	என்கிற	அவர 	உள்	மன
பிம்பம்	வார்த்ைதகளி ம்,	ேபச்சி மாய்/	கண்கள்
கலங்கித்ெதரிந்த .அதற் ள்ளாக	டாக்டரம்மா	 ப்பிட்ட ப்பி		விட்டார்.	டாக்டர்
பாரதி ப்ரமணியனிடம்	நான்	ெசால்லிவிட்ேடன்,	நீங்கள்	ேபாய்	பார்த் வி ங்கள்
என/
சங்கரின்	இ சக்கர	வாகனத்தின்	பின்னால்தான்	கார்ேமகம்	அமர்ந் 	வந்தார்.
க ப் க்	கலர்,	நன்றாகயி ந்த 	பார்ப்பதற் .இவ க் த்ெதரிந் 			பத்
வ டங்களாக	அந்த	வண் ையத்தான்	ைவத்தி க்கிறார்.
	
ெச கள்	வரிைச	கட் 	நின்ற	இடத்தின்	ஓரமாகத்தான்	வண் ைய
நி த்தினார்கள்.	கம்பி	ேவலி	கட்டம்	கட் 	நின்ற .ெவள்ளியில்	உ க்கி	ஊற்றிய
ேபால	நன்றாக	இ ந்த 	பின்ன டன்	பார்க்கிற	ேபா .
	
இரண் 	ேபரிடம்	வழி	ேகட்டதில்	சரியாகச்ெசான்னார்	ஒ வர்	ஆபேரஷன்
திேயட்டர்	எங்ேக	இ க்கிற 	என/
	
ஆஸ்க்கலர்	ேபண்ட்,பச்ைசக்கலரில்	ெவள்ைளக்ேகா கள்	ஓ ய	 சர்ட்	இவ க்
நன்றாகத்	ெதரிந்த .	கார்ேமக ம்,	சங்க ம்	அவரவர்க க் 	பி த்த	கலர்களில்
என	இல்ைலயானா ம்	 ட	கிைடத்த	கலர்களில்	உைடகள்
உ த்தியி ந்தார்கள்.க ப் 	ெவள்ைளகாம்பிேனஷ் ம்,ேகா 	ேபாட்ட
சட்ைட ம்,அடர்கலரில்	ேபண் மாய்	அணி	கிற	தன்ைம	இன் ம்	 ழக்கத்தில்/
	
ெவள்ைளக்கலரில்	ஊதாக்கலரில்	ஊதாக்ேகா கள்	ஓ யசட்ைட ம்,
க ஞ்சாந் க்	கலரில்		ேபண் மாய்	கார்ேமக ம்,பிஸ்கட்	கலரில்	 சர்ட் ம்,ஆப்



ெவாயிட்	கலரில்	ேபண் மாய்	நின்றார்	சங்கர்.
	
ஆஸ்பத்திரியின்	காம்ப ண்ட்	 வர்	தாண் 	உள்	 ைழந்ததிலி ந்
வரிைசயாக ம்	அ 	தப்பி மாய்	வளர்ந் 	நின்ற	மரங்கள்
இைலகைள ம்,கிைளகைள ம்	, க்கைள	 ம்	காட் ச்சிரித்த .	அ தாண்
ஆபேரஷன்		திேயட்டர்	வாசலில்	நின்ற	ெபா 	திேயட்டரின்	 ன்	ெவளியில்	ஐந்
ேபர்	வைர	நின்றி ந்தார்கள்.	அதில்	ெதரிந்த	இரண் 	ஆண்கள்	மிக ம்
கசைலயாக/அதில்	ஒ வரின்	மைனவிக் 	ஆபேரஷன்,	சிேசரியன்,”என்ன
ழந்ைதயாய்	இ க் ம்	என்ப 	அவர 	ேயாசைனயின்	பிரதான	இடமாக

இ ந்தி க் ம்.நல்லஎண்ண ம்,நல்லசிந்தைன ம்	ெகாண்டவள்தான்	அவர
	மைனவி.	ஆனால்		உடல்	ெகாஞ்சம்	 ஞ்ைச”என்கிற	வாைத ம்	அவரிடம்
இல்லாமல்	இல்ைல.	பதட்ட ம்,ெமன்வாைத மாய்ெதரிந்த	அவர்களின்	 கங்கள்
எதிர்பார்ப்ைபத்	ேதக்கி/
	
அவ்வள 	வலியி ம்,ரத்தப்ேபாக்கி ம்,	கழிவி மாய்	பிறக்கப்ேபாகிற	 ழந்ைத
என்னவாக	இ க் ம்	என்பேத	அவர 	பிரதான	ேகள்வியாய்	இ க் ம்	என்பைத
	ெவளிச்	ெசால்லி	விளக்க	ேவண் யதில்ைல.ேவகமாகநகர்ந்த
நிமிடங்க ம்,ெநா க ம்,	இவ க் ம்,சங்க க் ம்,	கார்	ேமகத்திற் ம்	மிக
ெம வாய்	நகன்ேறா யதாக/கண்	 ன்ேன	காட்சிப்பட்ட	அத்தைன ம்	அவசரம்
காட் ம்,ெம வா ம்	நகர்கிறதான	பிரைம/	வாங்கி	விடலாமா	சர் பிேகட்?
என்கிற	ேயாைச ட ம்	அவஸ்ைத மா ம்	இ ந்த
ெபா திேயட்டரி ள்இ ந் வந்தநர்ஸ்	ஒ த்திெசால்லியி க்கிேறன்	டாக்ட
ரிடம்	நீங்கள்	வந்தி க்கிற	விஷயத்ைத	என் 	ெசான்ன	ேநரம்	வந் விட்டார்	டாக்ட
ம்.

	
ெவளியில்	கிடந்த	ெச ப் கைள	ஒரம்	தள்ளி ம்,அதன்	ேமல்	மிதித்தவா மாய்
டாக்ட	ரின்	 ப்பிட	 ர க் 	திேயட்டரி ள்	ெசல்கிறார்	கார்ேமகம்.
	
இவ க்கானால்	ஒேர	வாதிப் .ெதரிந்த	 கம்,இனிய	பழக்கம்,ெசான்ன டன்
திேயட்	டரிலி ந் 	வந் 	விட்டாேர	ஆபேரஷைன	அட்ெடண்ட்	பண்ணிக்
ெகாண் ந்தவர்.	என்கிற	ேயாசைன ம்,	காத்தி ப் மாய்	இ ந்த	ெபா
கைரந்த	நிமிடங்களில்	திேயட்டரின்	கதைவத்திறந் 	ைகயில்	 ழந்ைதைய
ஏந்தியவா 	நர்ஸ்	வ கிறாள்.	 ழந்ைதயின்	உடம்பில்	 ற்றப்பட் ந்த	 ண் ல்
சிவப் 	நிறப் க்கள்	 ழந்ைதயின்	ேமனியில்	படர்ந் 	ெதரிந்ததாய்/
	
ழந்ைதக்ெகாண் 	வந்த	நர்ஸின்	பின்னாேலேய	கார்ேமக ம்	வந் விட்டார்

ைகயில்	சர் பிேகட்ேடா /
	
நர்ஸ்	ெகாண் 	வந்த	 ழந்ைதயின்	பிஞ் 	ேமனி	மீ 	டாக்டர்	பாரதி	 ப்ரமணியன்



ஆபேரஷன்	ெசய் 	எ த்த	தடய ம்,கார்ேமகம்	ெகாண் 	வந்த	சர் பிேகட் ல்
டாக்	டர்		பாரதி	 ப்ரமணியனின்	ைகெய த் ம்/
	



11.	������������,,,,,
	

		
																									
வந்தேவைலைய	எல்லாம்	 த் 	விட் 	என்னிடம்	பணம்வாங்க	வந்தவ 	க் 	25
வயதி க் ம்.	அச்ச க்கப்ப ந்த	கிராமத் 	 கம்.	
	
நீங்க,,,,,,,,,,,,ஊ தானா?என	என்ைன	ஏறிட்டவள்	என்ைன ம்	அவைள	ேநாக்கி
பார்க்கைவத்தாள்.
அ வலகத்தில்	நின்றி ந்த	அவ்வள 	 ட்டத்தி ம்	அவள ம்,என்ன மான
சந்தித் க்	ெகாண்ட	எதிெரதிர்	பார்ைவ ம்	ஒேர	 ழிைலயில்	ஓ ய	ேநெரதிர்
ேபச்சில்	 ெகாண் ந்த	ெமல்லிய
உயிேராட்டம்அவைளப்பார்த் இன் ம்இன் ம்சிலைவகைளேகட்க ம்ைவக்கிற .	
			
	
ேதைவேவண் 	நைகக்கடன்	வாங் வதற் 		எங்கள 	
அ வகத்திற் 	வந்தி ந்தாள்.	அவள்		ெகாண் 	வந்த 		எந்த			வைகயான	
ெபா ள்			எனத்		ெதரியவில்ைல.
	
ெசயினா,ெநக்லஸ்ஸா,ேமாதிரமா,கம்மலா,,,எ வாயி ம்	தங்கேம	ெகாண்
வந்ததங்கத்திற் 	ஏ 	ெபா ள்,கணக் 	என்கிற	அைடபாட் டன்		நைகக்கடன்



இன்னா க் 	இவ்வள 	என	ெபயர்	எ திய	ரசீ 	என்னிடம்	வந்த	ெபா 	
ப்பிட் ெகா க்கிேறன்.		அப்ேபா தான்		ேமற்கண்ட		இத்தைன ம்		ேநர

ஒளிபரப்பாக/
	
நல்லமனம்,நல்ல	உடல்,நல்ல	எண்ணம்,நல்லெசயல்,நல்லநண்பர்கள்,நல்ல
ேதாழர்கள்,,,என்ப
ேபான்றஇதரஇதரைவகளாய்வாய்த் ம்ைகவர ம்ெபற் வி கிறவரிைசயில்நல்லமனிதர்களின்
பழக்க ம்அவர்கள உற ம்ேதைவயாகேவ	இ க்கிற .	
	
இப் லகில்ைக க்கிக்ெகாள்ள ம்,ேதாேளா ம்மனேதா ம்ேசர்ந் உறவா
ெநசவிட் க்
ெகாள்ள மாய்/
	
			“எங்க	வீட் க்		காரர்கிட்ட		ேகட் ங்களாம்ல		ெசான்னா ”-அவள்.
	
			“ஊம்”-	நான்	
	
				“பக்கத் தான்,நா ,,,,,,,,,,,,,எங்க	வீட் க்கார 	 கன்,ெகாத்தனார்
ேவைல	பாக் றா ”
எனஅவள்ெசான்னஉ வம்அரிச்சலாகபி பட்டா ம்இவர்தான்எனஉ திெசய்ய யவில்ைல.
"யா ம்மாகிட்ணய்யாவீட் ஆ களாம்மா,சந்ேதாசம்மாசந்ேதாஷம்,
நல்லாயி க்கீங்களா?நீங்க
ெசான்னஒடேனபடக் ன் ஞாபகத் க் வரல,சாரிம்மா,ஒங்கவீட் க்	காரர ட
அ ங்க	அப்பா,	தாத்தாதாம்மா	நல்ல	பழக்கம்.எல்லா ம்	ஒண்ணா	ேவல
ெசஞ்சிட் 	திரிஞ்ச	ஆட்கள்மா	என	அவளிடம்	ெசால்லிய	ேநரம்	என் ள்	நிழலா ய
கிட்ணய்யா	 	உ வினரா ம்,	என்	நிைனவில்	கால்	பதித்தவரா ம்/
	
ஊரில்	ேவைல	ஏ ம்	அற்ற	ெவயில்	ெபா 	அ . லிக்காரர்கள்		 க்கைடயி ம்
பல்சரக் க்	கைடயி மாக	 சிக் சி	கடன்	ெசால்லி	தன 	ேதைவகைள	 ர்த்தி
ெசய் 	ெகாண் ந்த	ெவப்ப	நாட்களின்	ெபா கள்.
	
ட்ெடரித்த ரியனின்சக்கரம்மனிதர்கைளமட் மில்லாமல்அவர்கள

அன்றாடப்பா கைள
எத்தி ம்,	எள்ளிநைகயா மாய்ேகலி	ெசய் ம்	ெகாண் ந்தேநரம்	நா ம்
என்ைன	ேபாலேவ	உைழப்பின்	ம யில்ஊஞ்சலா ைகபி த் நடம்பதித்
பிைழத்தவர்களின்பா க ம்	நிரம்பேவ	ேகள்விக் றியாகி	கஷ்ட	ஜீவனம்
நடத்திக்ெகாண் 	நகர்ந்த	 க்கமான	ெபா கள்.
	
ஒன்றில்	ச க்கிய	காைல	மற்ெறான்றில்சரிெசய் ைக ன்றிஎ ந்திரிக் ம்



ன்உடன்ேதாள்
ேசர்ந்தி ந்தேவைலக்காரர்கேளகிைடத்த	ேவைலக் ம்,எங்காவ 	ேவைல
விசாரித் ம்	ஒ வ	 க்	ெகா வர்	ெதரியாமல்	ேபாய்	வந் 	ெகாண் ந்த	ரகசிய
நாட்களின்	 ரட் 	நகர் ப்	ெபா களில்	பக்கத் 	ஊரில்	கிட்ணய்யா		ஒ
கிண 	ெவட்ைட	காண்ராக்ட்	எ த்தி ந்தார்.
	
விஷயம்	ேகள்விப்பட் 	ஒற்ைறய ப்பாைதயில்	ெசன் 	ெகாண் ந்த	15	ேபரில்
நா ம்	ஒ வனாக	ேசர்ந் 	ெகாண்ேடன்.ைகயில்மண்ெவட் ம்	இல்ைல.மதிய
ேநர	ேசா ம்	இல்ைல.
	
“மாப்ளஇ ஒண் ம்காட்ல	மம்பட் ச்சி	ெசய்யிற	ேவைல	ெகைடயா .ெகண
ெவட் 	ேவல	.அ க்கிற	ெவயில்ல	ஆள	அ த்திப் ம்	பாத் க்க”.என	என்ைன
ேநாக்கி	வந்த		கிட்ணய்	யாைவ	வார்த்ைதகைள	பாவமாக	ஏறிட்டவைன	பார்த்
“சரி,சரிவா,நீ ம்தாஎன்ன	ெசய்வ	பாவம்.வந்த தா	வந்த	மம்பட்
இல்லன்னாக் ட	பரவாயில்ல,ஒ 	 க் ச்சட் யில	ெகாஞ்சம்	சாப்பாடாவ
ெகாண் 	வர்ர க் 	என்ன	என	வந்த	ேகாபத்ைத	ெமன் 	தின்றவராய்	சிரித்
சமாளித் 	என்ைன	அவ டன்	ேவைலக் 	அைலத் 	ெசன்ற	நாட்கள்	நைனந்த
ேகாழியின்	இற 	நீவி	உள் ள்காத் க்ெகாண்டபஞ்சாரத்ைதஞாபகப்ப த்திய .
	
அ 	மட் மில்ைலகிட்ணய்யாநான்நான்கிட்ணய்யாஎனபடம்விரிக்கிற
ெபா களில்எங்க ள்	இ ந்தநட் ம்ெந க்க ம்உற ம்அந்தஊரில்	
ெப ம்பா மாய்யாரிட ம்காணப்பட்டதாக
இல்ைல.
	
கா கைரகளி ம்ேவைலத்தளங்களி ம்,மட் ம்ெந க்கம்ெகாண் க்கவில்ைலஎங்க க் ள்
த்தி ந்த	நட் .

	
அ 	தாண் ம்பம்	, க்கல்,வாங்கல்,நட் 	,ேதாழைம	ைகமாத் என்கிற
அளவிற் மலர்ந் 	சிரித் 	நின்ற .
	
காயம்பட்ட		மன களின்	ஆ தல்வார்த்ைதகளாய்
ஒன்ேறா ஒன் த விக்ெகாண்ட	ஆதர ப்	ெபா கள்	அைவ.
	
இல்லாதவர்க க் இல்லாதவர்கேளஆதரவா ம்,அைடக்கலமா ம்ேதாள்த கிறவர்களா ம்
ஆகிப்ேபான	ெபா களில்	படர்ந் 	கிடந்த	நட்பாக	அந்தஊரில்	எங்கள
ெந க்கம்.இத்தைன	க் ம்	அவர்கள்	எங்க க் 	ெசாந்தேமா	உடன்
பிறந்தவர்கேளா	கிைடயா .
	
ேவற் 		ஜாதிக க் ள்		உற ெசால்லி		அைழத் க்		ெகாள்கிற	



பழக்கத்ைத	தன்னகத்ேத யி	ட்	 	பா காத் 	ைவத்தி ந்த	கிராமங்களில்
எங்கள 	ஊ ம்	ஒன்றாய்/
	
	பிைழப் 	ேத 	ஊர்விட் 	ஊர்வந்தவர்களிடம்	மி ந் 	ெதரிந்த	உைழப்பின்
	வாசைன ம்,
வியர்ைவயின்	தட ம்	எங்கைளஅவர்களின்பால்ஈர்த் ேநசம்	ெகாள்ளச்ெசய்த .
	
	அப்ப யான	ஈர்ப் 	வி ந்ெத ந்த	ஒ 	நாளில்	மாப்ள,மாமா,,,என	ேநசம்	ெகாள்ள
ைவத்த .	அந்த		ரசாயண	மாற்றம்	எங்களில்	நிகழ்ந்த	அந்த		கணேம	எங்களின்
இ க்கத்ைத ம்,	நட்ைப	 ம்,	ேநசத்ைத ம்,உறைவ ம்	ெகாண்டா 	மகிழ்ந்ததாய்/
	
நான்,கிட்ணய்யா,அவர 	மகன்	இன் ம்	சில	ேபர்	என	ஒ 	பைழய	வீட்ைட
இ த் க்	ெகாண் ந்ேதாம்	காண்ட்ராக்டேவைலய .	இ பா க க் ள்ளாக
	நின்ற		பைழய		வீட்ைட
இ த் தைர	மட்டமாக்கி	 த்தமாக்கி	தரேவண் ம்.
	
ேவைலஆரம்பித்தஇரண்டாவ நாேளா, ன்றாவ நாேளாஎன்கிறதாக	நிைன .
	
ட்ெடரிக் ம்	மதிய	ெவயிலில்	கிட்ணய்யா	மற்றவர்கள்	என		ஆளா க் 		ஒ

ேவைலைய	ெசய்த்	ெகாண் க்க	பைழய	 வரின்	மீ 	கால்	பரப்பி	சம்மட்
அ த் க்ெகாண் ந்த	கிட்ணய்	யாவின்	மகன்	 வேரா 	 வராக	ேசர்ந்
இ ந் 	வி ந் 	இ பா க க் ள்	 ற் யிராக	கிடந்த	ேநரம்.	பாதி	இ ந் 	மீதி
இ ந் 	விழ	தயாராக	காத்தி ந்த	 வர்	இ பா களின்	தைலக் 	ேமலாக/
	
ெதாக்கி	நிற் ம்		மிச்சச் வர்		தன்மீ 			வி ந் வி ேமா			என்கிற
	பயத்தி ம்,ேயாசைனயி ம்	மற்ற	அைனவ ம்	ெகாஞ்சம்	விலகி ம்
ேயாசைனயா ம்	நின்ற	ேநரம்	நா ம்,	கிட்ணய்யா	 ம்தான்	இ பா க க் ள்
கிடந்தவைர	மீட் 	 க்கி	வந்ேதாம்.
	
ேசாடா	ெதளிப் ,தண்ணீர்	ெகா த்தல்,உடல்	நீவி	விட்ட 		என்கிற		 த தவிகள்

ந் 	எங்கள 	சித்தப்பா	வீட் ல்	நின்ற	மாட் 	வண் யில்தான்	அவைர	பக்கத்
ட ன்	ஆஸ்பத்திரிக் 	ெகாண் 	ேபாேனாம்.		பிைழத்த 	ெப ம்	பா 	என்றார்கள்.
	
அவர்	வீ 	வந் 	ேசர்ந்த	ம 	வாரத்தில்	ஒ 	நாள்	ஊர்	எல்ைல	அய்யனார்
ேகாவிலில்	ெசன் 	ெபாங்கல்	ைவத் 	விட் 	வந்ேதாம்	நா ம்	கிட்ணய்யா மாக/
	
அன் 	ெபாங்கிய	ெபாங்கலி ந் 	உதிர்ந்த	ேசாற் ப்	ப க்ைகயாய்	பிைழப்
	ேவண் 	ஆ க்ெகா 	பக்கமாய்	பிரிந் 	ேபான	இந்த	30	ஆண் கள்	கழித்
இன் 	கிட்ணய்யா ம்	அவர 	மக ம்		இல்ைல.



	
ஆனால்	அவர்கள 	மகன்	வயிற் 	ேபர ம்,ேபரனின்	சம்பந்தகாரர்க ம்
இப்ெபா மாய்	நிைலத் 	நின் 	என்ேனா 	ேபசி ம்	நட் றவா ம்	நலம்
விசாரித் ம்	விட் மாய்	ேபாகிறார்கள்.
	
இந்த	உற 	இதன்	 லம்	 ளிர்க் மா,கிட்ணய்யாவின்	வாரி கேளா 				என
வாரி க ம்	நட்பாய்படர்ந் நிற்பார்களா?படரேவண் ம்எனஆைசதான்.	பார்த்	 க்
ெகாண் க்கிற	காலம்	பதில்	ெசால்லட் ம்.	ெகாஞ்சம்வழிவிட் நிற்ேபாம்.
	
வந்தி ந்தவ க் பணம்	ெகா த் 	ைக ப்பி	அ ப் கிேறன்,நட் டன்		
சிரித்தவா /
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வணக்கம்பர .நீங்கள்இப்ெபா எங்ேக	இ க்கிறீர்கள்,	எப்ப 	இ க்கிறீர்கள்,
என்ன	ெசய் ெகாண் க்கிறீர்கள்?எ ம்அறிய	வில்ைல
நான்.ஏன்அப்ப இ ந்ேதன்என்பதற் எந்த	விளக்க ம்		இல்ைலஎன்னிடம்.
ஆனால்	நீங்கள்	ெசான்னெசால்இன் ம்	ப 	மரத்தானி	ேபால	என் ள்/
	

	நிறமாக	கசைலயாய்இ ந்தநீங்கள்ேவப்பங் ச்சிக் 	ைக ம்,
கா ம் ைளத்த 	ேபால	ஒல்லியாக ம்	என்மனம்	கவர்ந்தவ	ரா ம்
அப்ப இ ந்தநீங்கள்ெசான்னெசால்இன் ம்ப மரத்தானி	ேபால.
	
ஈனி	என்ைன	பர எனக் ப்பிடாதீர்கள்,அ ெபண்ணின்ெபயைர		ேபால
அர்த்தம்த கிற 	.தவிரநீங்கள்என்ைனக் ப்பி கிறத ண	ங்களில்	அைதக்
ேகட்பவர்கள்	பிரியமானவர்களின்	ெபயர்கைள	மனம்	 க்க	நிரப்பி	சந்ேதாஷப்
படக் ம்.அந்த	சந்ேதாசத்	 டன்	அவர்கள்	என்ைன	பார்க் ம்	த ணங்களில்
	நான்	ஆண்	எனத்	ெதரிந்த ம்	ஏமாந் விட	வாய்ப் ண் .	ஆகேவ,,,,,,,
பரமசிவம்,நல்ல	ெபயர்	அ .	உலைகக்காக் ம்	பரம்ெபா ளின்	ெபயர்என
ஆன்மீகவாதிகளா ம்,	அைழக்க ம்,	உச்சரிக்க ம்	இல வாக,	வ கிற 	என
அ 	அற்றவர்களா ம்	ேபசப்ப கிற	ெபயர்அ .ஆதலால்மனம்பி த் ப்ேபாகிற .
	
என ஊரிலி ந் இரண்டாவ 	கிேலாமீட்டரில்	இ ந்த	ஊரில்	தான்

யி ந்தீர்கள்	நீங்கள்.	கிட்டத்தட்ட	கீ ர்,	ேம ர்ேபாலான		ஒ 	ேதாற்றம்
த கிற	ஊர்	அ .நான்	வசிக்கிற	ஊரின்	திைசயிலி	- ந் வந்தால்	இரண்டாவ
ஊராக ம்,நீங்கள்	வசிக்கிற	ஊரின்	திைசயிலி ந் 	கடந் 	வந்தால்
தலாவதாக ம்	ெதன்ப கிற	தங்கள 	ஊரின்	மணம்	மிக்க	மண்ணிலி ந்

நீங்க ம்,என 	ஊரிலி ந் நா மாய்வந் ைகேகார்க் ம்இடம் க்கியஇடமாய்
இ ந்தி க்கிற ,	ஆம்	அப்ப த்தான்	ெசால்ல	ேவண் யி க்கிற .	என்ன
இப்ெபா 	அதனால்.ெசால்லிவிட் ப்ேபாேவாம்.
ெபரியாட்கள்	சந்திக்கிற	இடம்	மட் ேம	ேபசப்ப கிற	இடமாய்	சரித்திரப்பதி
ஆ மா	என்ன,,,,/
	
சம்பங்கிவாத்தியார்ேதாட்டத்தின்அ காைமப்ப திஅ .ேராட் ன்மீதான
வைளவி ம்	தி ப்பத்தி மாய்	இட பக்கமாய்	அைமந்
மாய்வைரந் ெகாண் மாய்/



	
ேபாட்டெதல்லாம்விைளந்த 	எனச்ெசான்னார்கள்,	தப்பித்தவறி	யாராவ
ேசர்ந்தாற்ப்	ேபால	ஒ மணி	ேநரத்திற் ம்	ேமலாய்நின் 	விட்டால்	ேவர்விட் 	வி ம்
அப்ப 	விைளச்சல்காட் 	ெசழித் ச்	சிரித்தமண்ணாய்.
	
ேதாட்டத் க்காரர்கைள ம் ம்மாெசால்லிவிட யா .அவர்க ம்உடம்பின்ரத்தைத
ேவர்ைவயாய்	ஊற்றி	மண் க் 	உரமிட்	டார்கள்,	பதி க்கான	ைகமாறாய்
மண்ெபாண்ணாய்	மாறி	பயிர்கைளத்தந்த .	ஆச்சரிமாய்	அந்தப்ப தியில்
ெவங்காயம்	எங் ேம	விைளயாத	ேநரம்அ ,
அவர்கள ேதாட்டத்தில்மட் ம்விைளந்த .	தண்ணீர்வா ம்	அதற் 		ஒ
காரணம்	என்றார்கள்.	அப்ப த்	தான்	இ ந்த .அவர்கள 	ேதாட்டத்தின்
கிணற் த்	தண்ணீ ம்/	வாய்க்காலில்	ஓ க்ெகாண் ந்த	அந்ததண்ணீைர
தன 	இ 	ைககளா ம்	அள்ளிக் த் க்	ெகாண் க் ம்	ேபா தான்
அவ க்காகசாப்பா ெகாண் வந்தமகைனமம்பட் யால்அ த் க்ெகா	ன்
விட்டார்	ேதாட்டத் க்காரர்	எனச்ெசால்வார்கள்.
	
அவர ேபச் வீட் ல்எ படாதெபா தாய்இ ந்தசமயம்.அவ 	ைடய	தங்கச்சி
மகள்	வய க் வந் 	நிற்கிறாள்அைதவி த் இவன்	ஊரில்	 யாவன்
ெபண்டாட் யிடம்	சல்லாபித் த்	திரிந்தி 	க்கிறான்	என்ப 	ேதாட்டக்காரரின்
ேகாபமா ம்	ஞாயமா மாக	ேவ	இ ந்தி க்கிற .	அந்த	ஞாயத்தின்	அ யில்
ைவக்கப்பட்ட	தைட	கல்லாக	ஒட் 	ெமாத்த		வீ ம்	அவ க் 	எதிராய்/
	
”ெபாம்பளபல்லஇளிச்சிக்கிட் வந்தாஎன்னபண் வான்ஆம்பள.	அவ க்
தகிரியம்	இ க் .	பாஞ்சிட்டான்,இப்ப	என்ன	ஒங்க	தங்கச்சி	ெபாண்ண
கட்டமாட்ேடன்னா	ெசால்றான்.	அவ	பழக்கத்த	விட	 யா ன் 	தான
ெசால்றான்,க தஅ 	வாட் 	க் ம்	இ ந் ட் ப்ேபா 	ஒ பக்கம்,
கல்யாணத்தகட் 	ைவங்க	சரியாப்ேபா ம்	எல்லாம்”	என்கிற	வீட்டாரின்	ேபச்
அவர 	ேகாபத்ைத	ேம ம்,ேம மாய்	 பமிட் 	வளர்த் க்	ெகாண் 	ந்த
நாட்களில்	மகன்	ெகால்லப்	ப கிறான்	அப்பாவின்	ைகயாேல	ேய.
அவைரப்ெபா த்தவைரஅவர ெசய்ைகஅவ க் 	ஞாயமாகேவ
ப கிற இன் ம்.	ேபாலீஸ்,	ேகார்ட்,வாய்தா,என்றான	பின் ம்		 ட	அவர 	மனம்
அவர 	ெசய்ைகக் 	பச்ைச	ெகா காட் க்	ெகாண் ந்ததாகேவ/
	
“என்ன	இ ந்தா ம்	ேபான	 ள்ள	ேபாயிட்டான்,	இ க் றவர	காப்பாத்த மில்ல.
அவ தான்	 ம்பத் க் 	ஆதாரம்,	இ க் 	றதக்காப்பாத்த	ஆ
ேவ மில்ல.ேதாட்டம்,	ெதார ,		வீ ன் 		ெகடக் 	அனாமத்தா,,,,,,,	ெபாழப்
ெகடக் 		ந வீதியில,	இவ 	தண்டைன	ஆயிப்ேபாயிட்டா ன்னா,	எப்பி ,,,,,,?
என்கிறேகள்வி	யானெசால்அவைரகாப்பாற்றிக்ெகாண் வந்தெபா தன்றிலி ந்
இன் வைர	தரிசாய்க்	கிடந்த	மண்ைண	ெபான்விைளகிற	 மி	யாய்



	ஆக்கினார்.அப்ப யான	மண்ணின்	வாசத்ைத	 கர்ந்தப 	தான்நம சந்திப்
நடந்தி க்கிற 	ெப ம்பாலான	தினங்களில்/
	
சார்லஸ்ஆயில்மில்அ .நம் ர்ேரா ட ைன	அண்மிக்கிற	இடத்	தில்	இ ந்தமில்
.ப த்தி	விைதயிலி ந் 	எண்ெணய்	எ ப்பார்கள்	என்பைத	நான்	அங்
ேவைலக் ச்ேசர்ந்த	பின்தான்	கண்ணாரக்
கண்ேடன்.நீங்கள்தான்ெசான்னீர்கள்,இப்ப எண்ெணய்எ க்கிற	ேவைல
கிட்டதட்ட	வ டக்	கணக்கில்	நடக்கிற என/இந்த	மில்
	திறந்தேதஅதற்காகத்தான்,இங் அ 	மட் ேம	பிரதான	ேவைல.	என	எனக்
ன்பாய்அந்தமில்லில்வ டக்கணக்கில்பணியாற்றி	அ பவப்பட்ட	தாங்கள்

ெசான்னீர்கள்.	ைகபி த் 	நைட	பழகித்	த கிற	பாங் டன்	அந்த	மில்லில்
ேவைலக் ச்ேசர்ந்த	நாளன்றி	லி ந்
நீங்கள்தான்எனக் அந்தமில்ைலப்பற்றிஎல்லாம்ெசால்லித்	த கிறீர்கள்/எ ,எ
எங்ெகங் ,எைவ,எவற்றில்	என்ெனன்ன	ெவைல	ெசய்ய	ேவண் ம்?யார்
தலாளி,யார்எந்திரக்காரர்	எத்த

ைனேபர்ேவைலெசய்கிறார்கள்,பக க் எத்தைனேபர்,இர க் 	எத்தைன	ேபர்
என ம்	என 	ேவைல	என்ன	இங் 	என்ன	எனத்
ெதளி ெசய் என்ைனமில் தலாளியிடம்அறி கம்ெசய் ைவக்
கிறீர்கள்.ஒ ெவயில்நாள்இரவன் சாப்பாட் ற்காய்விடப்ப கிற	ஒ மணி		ேநர
இைடேவைளயின்	ேபா /
	
ெமலிதான மலர் ேபாலானஅறி கம்அ .க ப் நிறகடப்பக்க	ல்	பதிக்கபட் ந்த
மில்லின்	இட றம்சின்னதாய்ஒ க்கப்	பட் 	 ந்த	ஒ 	அைறயில்		இ ந்த
தலாளி	 தலாளி	ேதாற்றம்		த வ

ைதவி த் சாதாரணமாய்ேதாற்றம்தந்தேதமிகப்ெபரியஆ தலாய்/	 தலாளி,
தலாளி,,,,,,,எனச் ற்றி	வ கிறவர்கைள	அவர்	எப்	ெபா ம்பக்கத்தில்	அண்ட

வி வதில்ைல	எனெசான்னீர்கள்	நீங்கள்,	அவைரப்பாத் விட் வந்த	பிற்பாடான
ஒ நாளில்.நம் 	ைபயன்	தான்,	விவசாயம்	ேபாச் ,	மைழயில்ல,தண்ணியில்ல,
அனல ச்சிப்ேபாயி	நின்னான்,நாந்தான்	இங்க	 ட் ட் 	வந்ேத	ன்	.எனச்	ெசான்ன
நீங்கள்	மில் ேவல,	 ப்பழக்கம்,	ேவைலயில	ஏதாவ 	சின்ன	தப் த்	தண்டா
நடந்தாக் ட	ெபரிய	மன 	பண்ணி		நீங்கதான்	ெபா த் க்க ம்.”	என்பதில்
ஆரம்பித் 	என் டன்	ேவைலவந்த	ேசா அண்ணன்,	க ப்பாயம்மாள்,
நாகண்ணன்,,,,,	எல்ேலாைர ம்	பற்றி	ெசான்னீர்கள்.
	
இதில்	ேசா அண்ண க் க ப்பாயம்மாைளேமய்க்கேவ	ேநரம்	சரியாக
இ ந்தைத	ஒ நாளின்	இர ஷிப்ட் ல்பார்த் விட்ட	 தலாளி	இரண் 	ேபைர ம்
அப்ப ேய	அ ப்பி	விட்டார்.ந 	இர 	அ 	என ம்	பார்க்காமல்/
	
அ ேபாலேவநாகண்ண க் ம்ேவைலஒத் க்ெகாள்ளவில்ைல.	எண்ெணய்க்



கக்கல்வாைடக் 	சாப்பிடக் டபி க்கவில்ைல	.மீறிச்	சாப்பிட்டால்	வாந்தி	தான்
வ கிற 	என	ேபாய்	விட்டார்	ேவைலைய	விட் ம்,	மில்ைலவிட் மாய்/
உண்ைமதான்அவர்ெசான்ன 	.பிைழப்பிற்காக
ஏேதாஒன் தின்றகைததான்.இர ஷிப்ட் ன்ேபா சாப்பி வதற்காகவிடப்ப கி	ற
இைடேவைளயில்	சாப்பிட வதில்ைல	வயி 	தீயாய்	பசித்த	ேபா ம் ட/
வாையத்திறந் வம்பாகவயிற் க் ள்தள்ள	ேவண்	 யகட்டாயத்தில்/சாப்பிட
ம க்கிற	ேகாழியின்	வாையப்	பிளந் 	வம்பாகதவிட்ைடத்	திணிக்கிற	மாதிரி
வம்ப யாகெதாண்ைடக்	 ழிசங்கடப்	பட	சாப்பிட	ேவண் யி க் ம்.	ைகெயல்லாம்
அப்பி	யி க்கிற	எண்ைனஉடெலல்லாம்அப்பியி க்கிறவியர்ைவ	எல்லாம்	கலந்த
எண்ைண ம்	அ க் மாய்/	இதில்எங்கிட் ச்	சாப்	பிட?
வம்ப யாய்சாப்பிட் விட் தி ம்ப மாய்ேவைலையஆரம்	பிக்கத்	 வங் கிற
ேநரத்தில்	சாப்பிட்ட	உண 	 ட க் ம்,	வாய்க் மாய்	பயணிக் ம்	பயணம்
இ க்கிறேத,அ 	ஒ 	தனிக்	கைத.
	
அப்ப ப்பயணித்தஒ நாளன்றின்இர ஷிப்ட் ன்ேபா மாட் க்
ெகாண் ந்தமிஷின்இ த்தி	ைவக்கப்பட்ட	இடத்தில்	சரியாக	அமராமல்	தன்
நிைல	விலகி	அப்ப ேய	வி ந் 	விட	எவ்வள 	ேவகமாக	ைகைய	உ வி ம்	 ட
இட 	ைகயின்	ஆள்க்காட் 	விரலின்	 னி	அ 	பட் வி கிற .
னிஎன்றால்சின்ன	 னிேய?	நகத்தின்	அ ேக	வல பக்கமாய்/	மிஷின்	வி ந்த

ேவகத்தில்	அந்த	இடம்	அப்ப ேய	சப்பளிந் 	அதிலி ந் 	ெதரித் 	தைர	யில்
வி ந்த	சைதத் ண் 	தைரயில்	வி ந் க்கிற .	மிஷின்
வி ந்தேவகம்,ைகயிலி ந்த	சைதத் ண் 	.ைகெதறித்த	வலி	எல்லாம்
அ பவித்தனா ம்	பார்த்தவனா ம்அ பட்டஇடத்தில்	எண்
ெணயில்நைனத்த ணிைய ற்றிக்ெகாண் தைரயில்வி ந்

த்தசைதத் ண்ைடஅேதைகயால்எ த் ெவளிேயஎறியப்	ேபாைகயில்	எதிரில்
வந்த	நீங்கள்விஷயம்ேகள்விப்பட் வா தலா	ளியிடம்	ேப ேவாம்.	ேபசிவிட்
ஓய்ெவ 	ஷிபட்	 கிறவைர		என்கிறீர்கள்/	சிறி 	ேநரம்	ெசட் ல்	ேபாய்
அமர்ந்தி ந் 	விட் 	ேவைலையத்
ெதாடர்கிேறன்.அ வைரநீங்கள்தான்என மிஷிைன ம்கவனித் க்ெகாள்கிறீர்கள்.
	
ஆ க்ெகா தனிமிஷின்.எனக் ,உனக் ெபான்னம்மாக்கா க் ,சந்திரக்கா க் ,மாரிய
ண்ண க் 	என	ஐந் 	மிஷின்.	ெபரி	தாய்	வாய்பிளந் 	நிற்கிற		ஐந்தி மாய்
ெகாட்டப்ப கிற	ப த்தி	விைதகள்	அைரபட் 	ஒ பக்கம்
ண்ணாக்காக ம்,ம பக்கம்	எண்ெணய்யாக ம்	ெவளிேய கிற
காட்சிையக்காண்பிக்கிற	மிஷின்களா ம்/
	
காைலயில்8மணிக் வந்தால்இர 8மணிக் பணி கிற12மணி	ேநர	ேவைல
நம்மள ,உடம்பின்	 	இயக்க ம்	இயங்கிேய	ஆகேவண் ம்12மணிேநர ம்.
	



அப்ப யாய்	ரத்தைத	வியர்ைவயாய்	சிந்தி	உைழப்பாய்க்	ெகா 	த்த	நம்
இ வ க் மாய்	இர 	ஷிபட்	ேவைலயாய்	அைமந் 	ேபான 	தற்ெசயல்
ஒற் ைமேய/
	
இர ஷிப்ட் ல்ஒ ெசௗகரியம்.இர 7.00அல்ல 7.15ற் 	சாப்பி	ட் 	விட் 	வீட்ைட
விட் க்	கிளம்பினால்	மில் க் 	ஒ 	ேநரம்	மட் ேம	சாப்பா 	ெகாண் 	ேபானால்
ேபா மான .இப்ேபா 	ேபால	 பன்	பாக்ெசல்லாம்	அப்ேபா 	இ ந்ததா,இல்ைலயா
என	சரியாகத்	ெதரிந்தி க்கவில்ைல	எனக் .	ெபரியதாக	இ க்கிற	சில்வர்

க் 	வாளிேய	என 	அப்ேபாைதய	 பன்	பாக்ஸ்/ஆனால்	பகல்	சிப்ட்	என்றால்
அப்ப 	இல்ைல.மதியம்	12	மணிக் 	சாப்பிட் 	விட் 	மாைல	ஐந் 	அல்ல 	ஆ
மணி	வாக்கில்	ஒ தரம்	சாப்பிட	ேவண் யி க் ம்.	அதனாேலேய		மதியம்
சாப்பி ைகயில்	மாைல	சாப்பிட	ேவண் ேம	என	 சிக்	 சி	சாப்பிட
ேவண் யி க் ம்.
	
மில்ேல	உலகமான	ெபா த .அப்ப யான	நாளன்றின்	இர 	சிப்ட்	 ந் 	வீட் ற்
கிளம்பப்	ேபாகிறேநரம்.நன்றாகயி ந்தால்	இன் ம்	அைர	மணி		ேநரேம
இ க்கலாம்.	எரிந் 	ெகாண் 	க்கிற	பாய்லரின்	உள்
அழ க்காட் க்ெகாண் ந்த	தீ	ெசால்	ேபச் க்ேகளாமல்	சட்ெடன	பாய்லைர
விட் 	ெவளிதாவி	வந் 	என்ைன	ேபார்த்தி	எ த் விட் ச்ெசன் வி கிற .
	
பாய்லர்ஒட் ெமாத்த	மில்லின்	இயக்கத்திற்காய்	எரி	சக்தி	த கிற
	ெகாதிகலன்.அைதெதாடர்ந் 	 ைறயவிடாமல்	ெசய்ய	கடைலப்
ெபாட் ,விற ஏதாவ 	ேபாட் க்ெகாண்ேட	இ க்க	ேவண் ம்.	பாய்லர்	ெதாடர்ந்
எரிவதற் ம்	அ 	தன்	ெகாதி	நிைலைய	 றிப்பிட்ட	 ட் லி ந் 	கீழிறங்காமல்
ைவத் க்		ெகாள்ள மாய்/
	
பாய்லர்எரியஎரிய,ெகாதி	நிைலக்	 டக்	 ட	கடைல	ெபாட் ம்,	விற க ம்
காலியாகிக்	ெகாண் க்க,பாய்லரின் ன்நின்றநான்
இயந்திரமாய்ேவைலெசய் ெகாண் க்கிேறன்.
	
ெவயிலின்கிரகணங்கள்நான்நின்றஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ைரதாண் 	உள்
எட் ப்பார்க்கிறேநரம்.வீ 	கிளம்ப	இன் ம்	அைர	மணிேய		உள்ள ,சீக்கிரம்	ேபாய்
ைககால்	க விவிட் 	வந் 	விட்டால்	ேவைல	 ந்த ம்	சட்ெடன
கிளம்பிரயில்ேவேகட்அ ேக	இ க்	கிற	 க்கைடயில்	 	சாப்பிட் விட்
கிளம்பிவிடலாம்அப்ப ேய,	என்ப 	நாம்	இ வ மாய்		வைரந் 	ேபசி	ைவத்தி ந்த
திட்டம்/
அைத	அ லாக்க	சீக்கிரம்	கிளம் வ 	ஒன்ேற	இப்ேபாதி க்கிற	தைலயாய
கடைம	என்கிற	அவசரத்தில்		ேவகேவகமாய்	கடைலப்	ெபாட்ைட	பாய்லர்	நிரம்ப
அள்ளி	நிரப்பிவிட் 	பாய்லரின்	கைதைவ		 டப்ேபாகிற	ேநரம்/உள்ளி ந் 	பறந்



வந்ததீஎன்ைனத்தாக்கி	விட் 	ம ப ம்	ேவகேவகமாய்	உள்ேள	ெசன்
வி கிற .
	
அப்ப ேய	உைறந் 	ேபா ம்,ைககால்களில்	இ க்கிற	 கள்	க கிப்	ேபா மாய்
அதிர்ச்சி ற் 	நின்றேநரத்தில்	விஷயம்	ேகள்வி	பட் 	ஓ வந்
அள்ளிக்ெகாள்கிறீர்கள்	நீங்கள்.	தாய்க்ேகாழிதன்
ஞ்ைசஅரவைணத் க்ெகாள்கிறவாஞ்ைசஅந்தஅரவைணப்பில்	அந்த

அரவைனப் டன்		 தலாளியிடம்	என்ைனக் ட் ச்ெசன்ற	நீங்கள்	எனக்காக
ஆஸ்பத்திரி	ெசல 	ெகா க்க	ேவண் ம்	என
தலாளியிடம்ேப கிறீர்கள்,அவர்அ என தப் த்தான்என் ம்,		இதற்ெகல்லாம்

மில்	பணம்	ெகா த்ேதா,ஆஸ்பத்திரிக் 	ெசல 	ெசய்ேதா	உதவா
எனச்ெசான்னைத	எதிர்த் 	5	வ டங்களாய்	ேவைல	ெசய்த	மில்லிலி ந்
ெவளிேயறி	வி கிறீர்கள்/
அப்ெபா திலி ந் அ த்த த்தசில	தினங்களில்	நம்	நட் 	ேவ 	மில்லில்	ேவைல
ெசய்வதில்	ெதாடர்ந்த .அப் றமாய்ேவைலநிமித்தமாய்	நான்	ஒ பக்க ம்,நீங்கள்
அேத	மில்லி மா ம்	அவரவர்	கள இ ப்ைபபதி ெசய் 	ெகாண்ட
காலகட்டத்தில்	உங்கள 	அ காைமயிலி ந் 	கழண் வந்த	நான்	இன்
ேத கிேறன்	நீங்கள்எங் 	இ க்கிறீர்கள்,எப்ப 	இ க்கிறீர்கள்,என்ன	ெசய்
ெகாண் க்கிறீர்கள்,	மில்லில்நம் டன்	ேவைலெசய்த	விதைவப்	ெபண்
கங்காைவ	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண் ர்களா	எனத்	ெதரி	யவில்ைல.	அறிகிற
ஆவ டன்	நான்/
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அந்தேவைனபின்ேனாக்கிஇ த்தவ க் என்னவய இ க் ம்எனநிைனக்கிறீர்கள்ஆ அல்ல எழாம்
வ ப் ப்ப க்கிறவய 	இ க்கலாம்.மாநிறேமனியில்ெகாஞ்சம்
சினார்ப்ேபாலத்ெதரிந்தான்.

	
ைகலிையம த் க்கட் யி ந்தான்.அவன ெபயர்கண்ணன்.என்னதம்பிஇெதல்லாம்
உன்	வய 	ைபயன்	கெளல்லாம்ெபரி டாஸீம் ஸர்ட் மாய்அைலகிறேபா நீமட் ம்
நீ	இப்பி 	ைகலிைய	டப்பாக்கட் க்கட் க்ெகாண் ம், ண்டாபனியன்ேபாட் க்
ெகாண் ம்	தைலைய	ப யவாரிக்	ெகாண் திரிந்தாயானால்,,,,,,,உைட	நாகரீகம்
பற்றிய	உன்	வயெதாத்தவர்களின்	பார்ைவ	என்னாவ 	?
எனநிைனத்தைதஅவனிடம்ேகட்க	 யவில்ைல.
	
காய்கறிக்கைடக்	காரர்	க ப்பசாமியண்ணனின்	ேவன்	அ .க ப்பாசாமி
பாைறயில்	 ைளத்த	ெச யாய்	ேவர்	விட்டவர்.அவ க் 	நிைன 	ெதரிந்த
நாளிலி ந் 	ைசக்கிளில்	 ளி	வியாபாரம்	ெசய்கிறவர். த் ப்பட் யில்	அவர்	கால்
படாத	ஊர்	இல்ைல. ம்பலாக	நா 	தைல	ெதரிந்தால்	ேபா ம்.	” ளி
வாங்கைளேயா, ளி”என்கிற	ரிதம்	மாறாத	 ரல்	அவரிடமி ந் 	ஓங்கி	ஒலிக் ம்.
	
ளிவியாபாரம்பார்த்த ைளெமல்ல,ெமல்லகைடேபாட் ெசாந்தஊரில்உட்கார்ந்தால்
என்ன,,,,,,,,?எனேயாசித்தேபா 	ேவ 	எந்தக்கட்ஃைபக்கார ம்	ெசய்யாத
ேவைலைய	ெசய்தார்.	ஒ 		 பாய்க் 	 ளி,இரண் 	 பாய்க் 	எண்ெணய்,ஐம்ப
ைபசாவிற் 	ெபாரி	கடைல,	ஐம்ப 	ைபசாவிற்
ேதங்காய்ச்சில்,,,,எனஇன் ம்பிற மாய்ேசர்த் 	எளியவ	ர்க க்கான	இடமாய்
தன்	கைடைய	மாற்றிக்ெகாண்டார்.ேகட்டால்	சிரிப்பார்.	ேகட்பவர்	ேதாளில்
ைகைவத்ேதா	அல்ல 	ஆழமாக	பார்த்தவாேறா/
	
ெந ங்கிப்ேபாய்ேகட்டால்”அப்ப ைகக் ம்,வாய்க் ம்பத்தாமேலேயவளந் ட்ேடன்”.
ஏங்	வய ல	நல்ல	சாப்பாட	கண் ல	பாக்க	நா 	நாளாவ 	ஆ ம்.வாரத் ல	ஒ
நா	அப்பி 	சாப் ட்டா	அதிசியம்.	அதஇப்பெநைனச்சிப்	பாக் ேறன்.இப்பி
ேயவாரம்	பண்றதால	எனக் 	ஒண் ம்	நட்டமில்ல,	லாபத் ல	ெகாஞ்சம்
ெகாைற ம்.	இல்ைல	ன்னாெராம்ப தலாலாபம்	ெகைடக்கா .	அவ்வள தான்.
	அ னால	இந்த	மாதிரி	ஜனங்க க் 	ேயவாரம்	ெசய்யாம	இ க்க	 யா .நான்
ெசய்யைலன்னா	இ ங்க	 க் 	ேவற	யா 	ெசய்வா?எல்லாம்
ஐஞ் க் ம்,பத் க் மா	கா 	கைரன் ம்,	ெகாத்த	ேவைலன் ம்	பாக் ற
ஜனங்க/என	ெசான்ன	க ப்பசாமி	இப்ேபா 	 திதாய்	காய்கறிக்கைட



ேபாட் க்கிறார்.ேகாட் ர்	ேபாகிற	வழியில்/	அதன்	ேபேர	ெரண் 	 பாய்க்	கைட.
ெரண் 	 பாய்க் 	ஒ 	ைக	காய்.நாம்	ெகா கிற	ஒவ்ெவா 	இரண்
பாய்க் ம்	ஒ 	ைககாய்	அ 	தான்	கணக் /அப்ப 	அவர்	கைட	ஆரம்பித்த
திதில்	இரண் 	 பாய்க் 	ேபாட்ட	காய்கறி	இப்ேபா 	ஆ 		 பாய். ற்றி ள்ள
ஊர்களில்	இ க்கிற	கைடக க் 	எல்லாம்	இவர்	சரக் 	தான்.	காைல	ஆ
மணிக் 	 கட்ட	ஆரம்பிக்கிற	அவர 	வியாபாரம்	 ற் ப்பட் 		கைடக க்
காய்கறி	சப்ைள	ெசய்வதிலி ந் 	உள் ர்க்கார்க க் ம்,	தன்	கைட	ேத 	வந்
வியாபாரம்	வாங் கிறவர்	வைரக் ம்	நீண்ட	பட் யலாய்உ ெவ த் நிற் ம்	அ
தவிர	இப்ப 	ச திெகாள்கிற	வியாபாரத்ைத	பத் 	மணிக் 	 த் க்	ெகாண்
ற்றி	இ க்கிற	ஊர்க க் 	காய்கறி	வியாபரத்திற் 	ேபாய்	வி வார்.

அ மட் மில்ைல	சாத் ரிலி க்கிற	ஒ 	அர ப்பள்ளியின்	ஹாஸ்ட க் 	காய்கறி
சப்ைள	இவர்தான்.
	
இவர்ெகா க்கிறகாய்கறிக் உடேனபணம்	கிைடக்கா .மாதம்	ஒ 	 ைற
ெசக்காகக்	ெகா த் 	வி வார்கள்.
கண்ணனின்அப்பாம தண்ண ம்,க ப்பசாமியண்ண ம்	ஒன்றாகப்
ப த்தவர்கள்.	ஒன்றாம்	வ ப்பிலி ந் ஆறாம்வ ப் வைர.அதற்கப் றமாய்
	வசதிகாணாமல்	ம தண்ணனின்	ப ப்ைப	ஆறாம்	வ ப்ேபா
நி த்திவிட்டார்கள்.	வசதிஎன்ப 	ஒ 	 றம்	இ க்க	தங்கள 	ெதாழிைலத்
ெதாடர்ஆள்	ஒ வர்	ேவண் ம்	என	ம தண்ணனின்	ைகயில்	ரம்பத்ைத ம்,
இைழப் ளிைய ம்		ெகா த் விட்டார்	அவர 	அப்பா/
	
ம தண்ணன்	ப ப்ைப	நி த்திய	ம வ டம்	க ப்பசாமியண்ண ம்	ஏழாம்
வ ப் டன்	வியாபாரத்திற் 	தாவிவிட்டார்.அன்றிலி ந் 	இன் வைர	உைழப்பின்
னி	பி த் ,ைக ன்றி	எ ந் , வர்	பி த் 	நடந் ,தட் த்த மாறி	வி ந்

எ ந் 	நடந் 	தவழ்ந்ேதறி	வந்தவர்கள்.இன் 	அந்த	ஊரின்	ேபசப்ப கிற
அைடயாள	மனிதர்களில்	ஒ வர்களாய்	ஆகிப்ேபானார்கள்.
சாரதாக்காவின்கல்யாணவீ அ .ஒ வாரமாய் க்கைள ண் க்கிறவீட் ன்
ன்	தான்

க ப்பசாமியண்ணனின்காய்கறிேலாட்ேவன்நின்றி ந்த .க ப்பசாமியண்ண க்
சாரதாக்கா	க த்ைத	நீட் யி ந்தால்	க ப்பசாமியண்ணன்இப்ேபா 	சாரதக்கா
வீட் ன்	 ன்	ேபாய்	நின்றி க்க	மாட்டார்.
	
ஊதாப்ெபயிண்ட்	அ த்த	வீ .	நாடாக்கமார்	ெத தாண் ,ெரட் யார்	ெத
ைழ ம்	 ன்பாக	இைடயிலாக	இ ந்த	ஆசாரிமார்	ெத ைவ	ஒட் யி ந்த	வீ .

உதாக்கலர்	வண்ணம்	மின்னிய	வீட் ன்	மா யிலி ந் ல்ைல க்ெகா காய்த் த்
ெதாங் ம்	சரம்	சரமாய்/
	
வரிைசயாக	ைவக்கப்பட் ந்த	ெதாட் களில்	ரகத்திற் 	ஒ 	ெச யாக ம்,



கன் 	களாக ம்/	பார்க்கநன்றாக	இ க் ம்,அ 	ேபால	வீ ம்	பளிச்ெசன
த்தப்பட் 	 ைடத் ைவக்கப்பட்ட 	ேபாலேவஎந்ேநர ம்/

சாரதாக்கா க் ம்க ப்பசாமியண்ண க் 	வாக்கப்படேவண் ம்	என்கிற
எண்ணம்	மனம்	 க்க	மத்தாப் வாய்	மலர்ந்தி த்தி ந்த .
க ப்பசாமியண்ன க் ம்	அப்ப ேயஆகியி ந்த .
	
ஒல்லியாய்,மாநிறத்தில்	ந வாந்திர	உயரத்தில்	பளிச்ெசன	 ைடத் 	ைவத்த
ேபாலி க்கிற	சாரதாக்கைவபார்க்கிறெபா ெதல்லாம்மனம்களிெகாள்ளாமல்
இ ந்த	தில்ைல.	சாரதாக்கைவப்பார்க்கெவன்ேற	க ப்பசாமியண்ணன்	வம்பாக
ஏதாவ 	ஒ 	ேவைல	ைவத் க்ெகாண் 	ேபாவார்.	கல்யாணம்	 த் , ம்பம்
நடத்தி	பிள்ைள	 ட் க	 டன்	நடமா த்திரிவார்	மனதிற் ள்ளாக/
	
அவர்	மனம்	 க்க	இப்பி 	என்றால்	சாரதாக்காவின்	மன 	ேலசாய்
இல்ைல.க ப்பாசாகியண்ணன்	அந்தெத ப்பக்கம்வ கிறமாதிரிெதரிகிற
நாட்களில்		வீட் 	 ன்	கலர்	ேகாலம்	மின் ம்.ைஜ	ஒற்ைறயிலி ந் 	ெரட்ைடயாய்
மா ம்.	எதற்ெகனத்	ெதரியாமேலேய	அந்தத்ெத வில்	நாைலந்
ைற க் ெந க்காக		நடப்பாள்.	கைடக் ப்ேபாக	வந் 	விட் 	கைடக் ப்

ேபாகாமேல	ேயயார்வீட் ன்	 ன்	பாகவாவ 	நின் 	ேபசிக்ெகாண் ப்பாள்.வீட்
வாசலில்	நின் 	ெகாண் 	நன்றாக	இ க்கிற	தைலைய	உைளத் விட் விட்
ஜைடபின்னிக்	ெகாள்வாள்.
	
	 .வியில்சப்தமாகபாடல்ைவத் க்ேகட்பாள்.க ப்பசாமியண்னனின்கைடக் ப்
ேபாய்	அவர்	ைகயால்	ஏதாவ 	ஒ 	சாமான்	வாங்கி	வ வாள்.	ெப ம்பா மாய்
அப்ப 	அவள்	வாங் கிற	சரக் ,,(?/)ேதன்	மிட்டாயாகேவ	இ க் ம்.
	
சாரதாக்காவின்	அப்பாவிற் 	இ 	ஜாைட,மாைடயாகக் டஅல்லாமல்ேநர யாகேவ
ெதரிய	அவர்
க ப்பசாமியண்ணனிடம்ேபாய்ேபசிவிட் வந் விட்டார்.ேவணாம்மாப்ளஇ 	வீண்
ஆச,விட் ங்க,	ஒங்க	 ம்பம்	ஒ 	ெமான,எங்க	 ம்பம்	ஒ ெமான,,	எப்பி
ஒட்ட	வச்சா ம்	ஒட்டா .,,,,,,,,,,,,,,,என	நீளமாக	ேபசிவிட் 	வந் 	விட்டார்.அன்
அந்த	நிைனப்ைப	ைகவிட்டவர்தான்.		மஞ்சள்,பச்ைச,பிங்க்	என	பலவர்ணங்களில்
காணப்பட்டவீ களின்	 ன்	காட்சிப்	பட்ட	ேகாலங்கள்	அழிந் ம்,	அழியாம ம்/
ெவள்ைளமா ம்,கலர்மா மாய்காட்சிப்பட்ட		ேகாலங்கள்	காட்சிப்பட்ட	வீதி	சிமிண்ட்
சப்பட் ந்த	தைரயாய்	இ ந்ததாக/

	
ெமயின்	ேராட் ன்	இட 	 றம்	வாசல்	ைவத்த 	ேபால்	இ க்கிற	ெத வில்
ைழந் 	 ல்ப்பி த் ச்	ெசன்றால்	அப்ப ேய	கடந் ,நடந் 	வந்

இந்தப்பக்கமாய்	இ க்கிற	ெமயின்	ேராட் ல்
ஏறிக்ெகாள்ளலாம்.ஊரின்ஆரம்பத்தில் ைழந் கைடசியில்	ெவளி	ேய வ



ேபால/
ைசக்கிள்கள்,	மற் ம்	இ சக்கர	வாகனங்கள்	மற் ம்	பாதசாரிகள்	மட் ேம
ைழந் 	ெவளிேய வதற் 	வசதி ள்ள	வீதி	அ .அதில்	ேபாய்	எப்பி 	இந்த

ேவைன	 ைழத்தார்கள்	எனத்ெதரியவில்ைல.		
	
ெத வின்	 ைனயிலி ந் 	பின்ேனாக்கி	 	உந் 	விைச டன்	ஏறிய	வண் ைய
பின்ேனாக்கி	ெதாட் 	இ த்த	சி வைனப்பார்த் 	ஊதாக்கலர்	 சிய
வீட் லி ந் 	ெவளிேய	வந்த		சாரதாக்கா	ைசைகயில்	ெசால்கிறாள்	கவனம்	என/
	
ேவனில்	 ன்னால்	அமர்ந் 	ஸ் யரிங்பி த் க்ெகாண் ந்தக ப்பசாமியண்ணன்
ேவைன	பின்ேனாக்கி	நகர்த்திக்ெகாண் ந்தவராய்/
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பத்தில்	ஐந் 	உதிர்ந் வி ம்	ேபாலி க்கிறேத/உதிர்ெவன்றால்	உதிர் 	அப்ப ெயா
உதிர் 	.பட் க்கம்பளம்	ேபார்த்திய 	ேபாலல்ல,ெவள்ைளயாய்	ேபார்ைவ	ேபார்த்திய
மாதிரி.
	
ஒன் ,இரண் , ன் 	மரங்களி ந் 	உதிர்பைவ	இவ்வளவா?பார்க்க ம்
,ேகட்க ம்	ஆச்சரியமாய்	இ க்கிற .ஓ 	ேவைள	இைவெயல்லாம்	உதிராமல்
ப்பைவெயல்லாம்	காய்க் மானால்	தாங் மா	மரம்?என்கிற	ேகள்விைய ம்

உட்ப த்திச்	ெசல்கிற 	.மரம்	பார்க் ம்	ேபா ம்,	அ 	நிைலத் 	நிற்கிற	தைர
பார்க்கிற	ேபா மாய்.
	
மஞ்ச ம்	அ 	ஒ 	நிற மாய்	ைகேகார்த் 	சி 	கற்க ம்,ெப ங்கற்க மாய்
காட்சிப்	ப கிற	மண்	பரப்பின்	மீ 	வீட் ன்	பின்பக்க	மற் ம்
பக்கவாட் ன்ெகால்ைல	காட்சிப்	பட் 	ெதரிகிற .
	
ேவப்பமரங்கள்	 ன் ,பன்னீர்	மரங்கள்	இரண் , ங்க	மரம்	ஒன் 	என	வைகக்
ெகான்	--றாய்	நின்ற	மரங்கள்	உதிர்கிற	இைலகைளஅன்றாடம் ட் 	அள் ைகயில்
ேதா கிற	ேயாசைன டன்	இப்ேபா 	ேவப்பமரம்	ஒன்ைற
ெவட் விடலாம்என்ப ம்ைகேகார்த் க்	ெகாண்டதாய்/
	
வீட் ன்	ெகாள்ைளெவளியில்தன்	ஆ தி	காட் ,உடல்	ப த் 	நிற்கிற	மரமாய்
அ .	மிக ம்ப த் 	விடவில்ைல.அதற்காக	அப்ப யில்ைலஎன மாய்ெசால்லிவிட

யா .	ேநராக ம்,சீராக ம்	ஒ 			 றிப்பிட்ட	உயரம்	வைர	ப த் 	வளர்கிற
ேவப்பமரம்	நல்ல	விைல	ேபா ம்	என்பார்கள்.	ஏறக் ைறய		அந்த	மரத்ைத	பார்க்கிற
கணங்களிெலல்லாம்	அப்ப த்	ேதாணாமல்	இல்ைல	இவ ள்ளாக/ஆனா ம்
அவசரமாக	ெவட்டேவண் ய	ேதைவ	என்ன	இ க்கிற .என்பைத	ஆராய்ந்த
கணங்களில்	மரம்ப த் ேபா ம்	ேபா 		அதன்	ேவர்கள்	வீட் ன்	அஸ்திவாரத்தில்
ைழந் 	விட	வாய்ப்பி க்கிற .	எனேவ,,,,,,,/	என	 யாத	 ற் ப் ள்ளியாய்

இவ ம்இவன மைனவி ம்ேபசிெகாண்ட	நாட்களின்	இரண் 	காைலயின்	 ர்ய
அஸ்தமனம்	கழித் 	மரம்	ெவட் பவர்	ஒ வர்	வந்தார்.	 க்கைடக்காரர்	ெசால்லி
விட்டார்	என/



	
ேபசினார்கள்	இ வ ம்.அவர்	வந்த	ேவைள	ஒ 	பதிேனா 	மணி
இ க்கலாம்.காைல	ேவைள	விைட	ெபற் 	மதியத்ைதவரேவற்கதயாராய்இ ந்த
ேநரம்.அந்தேநரேம	அவர 		ேபச்சில்	சாராய	வாைட	வீசிய .”இன்ைனக்
ஞாயித் க்	கிழைம	சார்.ெபா 	ேபாகமா	நான்	 க்கிறதில்ைல	.என்னேமா
ஒடம் 	வலிக் ஆத்தமாட்டாமத்தான்இப்பி ,	வீட்ல		ேகாழி		ெவந் க்கிட்
இ க் 	சார்.ேபாய்	சாப் ட் 	ப த்தாத்தான்	அ த்தவாரம்	ஓட	 ம்	.ெபாழப்
அப்பி .நாயில	பாதி	எங்க	ஓட்டம்	பத் க்கி ங்க”என்றார்.
	
அவர 	ேபச்சில்	கயத்தா 	பக்க	பாைஷயின்	வாைடவீசிய ,	“ க்கைடக்கார
எனக் 		மாமந்தான்,	எங்க	தங்கச்சியதான்
கட் க்கா ,வந் ட்ேடாம்ெபாழப் ேத ஒ 	 ப்ப 	வ சத் க் 	 ன்னா .
ஊ லஒண் ம்ெநைலெகாண்டெபாழப்பாத்ெதரியல,	மனசக்
கழக்கிட் வந் ட்ேடாம்,	ெபாழக்க மில்ல	சார்.வந்த	ெயடத் ல	அவ
வீட்டாள்க ம்	நாங்க ம்	ெராம்ப		ெந க்க	மாயிட்ேடாம்.
	இத்தைனக் ம்ெசாந்தஊர்லசண்ைடக்	ேகாழி	மாதிரிெவடச்சிகிட் 	திரிஞ்ேசாம்
நாங்க	ெரண் 	 ம்ப ம்,ெரண் 	வீட் 	ெபரியாள்	க ம்	பாத்த	பார்வ
அ .கஞ்சிக் 	இல்ைலன்னா ம்	ைவராக்க்கியம்ங் றேபர்ல	அ ங்க
ேபாட் க்கிட்ட	சண்ட	கட	 ச்ச	ேவத் ம	இன் ம்,	இன் மானெநறஞ் ேபான
ெகட் 	தட் ப்ேபான	பழக்க	வழக்கங்க,,,,,	எல்லாம்	எங்கள்	ெராமப ம்	 ரமாக்கி
வச்சி ச்சி.	 க் ன் ற க் ள்ள	சண்டதான்,	ேபாலீஸ்ஸ்ேடசந்தான்
	இ ந்த ங்க	இங்க	வந்த	ஒடேன	 த்தமா	மாரிப்	ேபாேனாம்”
	
”இத் ப்ேபான	ம சங்க,இத் ப்ேபான	ெபாழப் அ ங்கள ,அ ங்களஎன்ன
ெசஞ்சா	 ம்	ேகக்க	ஆ 	ெகைடயா ன் 	நாங்க	இங்க	ெபாழப் 	ேத 	வந்த

ல	ஒ 	சளதாரி	நாயி	ஏங்மச்சான்
வீட் க் ள்ள ந் ட்டான்.அன்ைனக் அரிவாள	 க்கிட் 		நாந்தான்	அவன
ெவரட் ேனன்.ம 	நா	வி ஞ் 	எந்திரிச் வீட்டவிட் ெவளிய	வரயில	ஏங்	மச்சான்
வீட் 	வாசல்ல	நா 	ேபேராட	நிக்கிறா .	என்னான் 	ேகட்ட தான்	தாமதம்.
	
படக் ன் கண் லதண்ணிவ ச்சிட் எங்ைகயப் ச்சிக்கிட்டா .	அப் றம்
	ெபரியாள்க	ேபசி	 ச்சாங்க.ஏங்	தங்கச்சிய	அவ ம்,அவ 	தங்கச்சிய	நா மா
கட் க்	கிட்ேடாம். ண்டாம்மாத் 	சம்பந்தம்.	நல்லாத்தான்	இ க்ேகாம்ெரண்

ம்ப ம்/	இப்ப	ஏங் த்த	ைபயன்	பத்தாவ
ப க்கிறான்,சின்னப்ெபாண் எட்டாவ 	ப க்கிறா,	அவ க் ம்	இேத	வய ல
ெரண் 	ெபாண் 	நிக் றாங்க/		சின்னவப க்கிறா,	ேபான	வ சேம	ெபரிய
வப ப்ப	நி த்திட்டா .நாங்க,,,,,,	ஆளகதான்,ஒங்க க் த்ெதரி ம்ன்
	ெநைனக்கிேறன்”	எனச்	ெசான்னவைர	ஏறிட்டேபா 	க த் ேமனிவா ஒட் த்
ெதரிந்தார்.	ைக,கால்கள்	ெமலிந் ம்,	விைரத் ம்	நரம் கள்	 ைடத்



ெதரிந் மாய்/
	
கட்டம்	ேபாட்ட	ைகலிைய	ம த் க்கட் யி ந்தார்,	ெவள்ைளச்சட்ைட	அ க் ம்,
ஆங்	காங்ேக	கைர	ப ந் மாய்/அப்ெபா தான்	தைலக் 	 ளித் விட்
வந்தி ப்பார்	ேபா ம், கள்	சி ம்பிக்	ெகாண் 	நட் க்ெகாண் 	ெதரிந்த .
அவர்	நீட் ய	ைகயிலி	 ந்த	 கள்	வியர்ைவ	 த் 	ெதரிந்ததாய்/ைகயில்
நிைறந் ெதரிந்த களின்	ேமேல	வர்ணம்	காட் ய	வியர்ைவத்	 ளி	ெவயில்	பட்
மின்னிய .	அவர்	ைககாட் 	ேபசிய	திைசயிலி ந் 	பச்ைச	காட் 	சிரித்த	ஒற்ைற
மரத்ைத	மட் ேம	ெவட் வ நல்லதல்ல,	மற்ற	இந்த	இரண்ைட ம்	 ட	ெவட்
விட் 	 திதாக	ேவ 	கன் 	ைவ ங்கள்.நீங்கள்	ெசால்கிற	ஒற்ைற	மரம்	தவிர்த்
இ 	எ ம்	ேதறா 	ேபாலிக்கிற ,நாங்கள்	 ன் 	ேபர்	வ ேவாம்
ெவட் வதற் ,ெவட் 	விறகாகி	ெகா த் 	விட் ப்ேபாய்	வி கிேறாம்.	அதற்
இவ்வள 	ஆ ம்	 லி	என	அவர்	ெசான்னதற் ம்,இவன்	இல்ைலயில்ைல.
எனக் 	நீங்கள்	விறகாக	ெவட் ெயல்லாம்	தர	ேவண்டாம்.	ெவட் ய	மரத்ைத
நீங்கேள	விைல	ேபசி	எ த் க்	ெகாள் ங்கள்,	அதற் 	விைலயாய்
எவ்வள ெகா ப்பீர்கள்	என்ற	தாவாவில்	 ந் 	ேபான .நிைலயற்ற	ேபச்சாய்
அன் 	 ந் 	ேபான	மரம்	ெவட்ைட	பற்றி	தி ம்பத்தி ம்ப	நைலந் 	 ைற	ேகட்
வந் விட்டார்மரம்	ெவட் பவர்,	இவன்	தான்		இ க்கட் ம்	பார்த் க்ெகாள்ளலாம்
என	விட் 	விட்டான்.	அவரிடம்ேவ 	ேவறாக	சாக் ெசால்லியவனாய்/
	
சரியாகப்	பார்க்கப்	ேபானால்	அந்த	மரம்	மண்	பிளந் 	 ளிர்த் 	வளர்ந்
இைல ம்,	கிைள மாய்	நின்ற	நாட்களிலி ந் 	இன் 	வைர	அவன்	அதன்
அ காைமயிேலேயா	அல்ல 	சற் த்	தள்ளிேயா	நின் தான்	பல்விளக்கி
இ க்கிறான்	ெப ம்பாலான	நாட்களில்/
பாத் மின்	பின்பக்கக்	கதைவ	திறந்தால்ெதன்ப கிறேவப்பமரம் மந் 	நின்ற
தைர	வீட் ன்	பின்பக்க	ெகால்ைலெவளியாய்காட்சியளிக்கிற .
	
ள்மரங்களின்	ந வில்	ஊனப்பட் ந்த		வீட்ைட		தனியாக	வீடாக

காட்சிப்ப த்திக்	காட்ட
இவன்எ த் க்ெகாண்ட யற்சிகளில் ள்மரங்கைளெவட் வேத	 க்கியமா ம்
தன்ைமயா ம்		பட்ட .இடம்	வாங் ம்	ேபாேத	இடத்ைத	 	மைறத்தி ந்த
ள்மரங்கைள		பிளந் 	வந் தான்	இடம்	பார்த்தார்கள்.

தரகர்,இவன்மற் ம்இவன 	மைனவி,	பிள்ைளகள்	இ வ மாய்	கால்	பதித்த
இடம்		பி த் ப்ேபாக	விைலையக்ேக ங்கள்	ஓ நாட்களில்	அட்வான்ஸ்	ேபாட்
விடலாம்	என்ற	 ைவஅங்ேகேய ள்	மரங்க க் 		ந வாக
எ த் விட்டார்கள்.தவிர	இம்மாதிரியான		இடத்ைத	வாங்கினால்	விைல ம்	சற்
ைறத் 	வாங்கலாம்	என்கிற	உள்	மன	எண்ணம்		ஒ 	பக்கம்.அன்ேற	

பண்ணினான்.
	



தச் பண் வதற் 	 ன்பாக	இடத்ைத	 த்தம்	ெசய்ய	ேவண் ம்,தன்	இடம்
மட் ேம	 த்தப்பட்டால்	ேபா மான 	என	அன் 	எ த்த	 வில்	சிறிேத	மாற்றம்
பண்ணி	தன்	இடத்திற் 	அ ேக	இ க்கிற	இடத்ைத ம்	 த்தம்	ெசய்தால்
ேதவலாம்	என்கிற	 ன்	வைரைவ		 ன்	ெமாழிந் 	ெகாண்டான்	இடம்
தச் ப்பண்ணிய	நாளன்றில்/
	
அன் 	ைகயில்	எ த்த	அரிவாள்தான்	வீ கட் 	 க் ம்வைரகீேழைவக்க
மனமின்றி	ெவட் க்	ெகாண் 	 ந்தான்,வீ 	கட் ய	இடம்,அைதஒட் உள்ள	சிறிய
ெவளி,	என்ப 		மாறி	வீ 	கட்டப்பட் க்	ெகாண் ந்த	இடம்	அைத
ஒட் ம்,எதிர்த்தாற்ப்ேபால்	இ க்	கிற	ெவளி ம்	ெவட் வ 	என்கிற
எண்ணத் டன்	ெவட்ட	ஆரம்பித்தான்.அப்ப 	 த்தப்ப த்தப்பட்ட	ெவளியில்
கட்டபட்ட	வீட் ன்	சரித்திரம்	இன்ேறா 	பத் 	வ டங்கள்	என்பதாய்/
	
பச்ைச ம்	,மஞ்ச ம்	அடர்	ப்ரவ் ம்,நீல ம்,ெம ம்	இன் ம்,இன் மாய்	பிற
நிறங்	கைள	 மந் 	ெகாண் க்கிற	வீ கைள	காண	ேநர்கிற	சமயங்களில்	நம்
வீட் ற் ம்	இப்ப த்தான்	ெபயிண்ட்	அ க்க	ேவண் ம்	என	மிக ம்
பிரயாைசப்பட் க்கிறான்.	ஆனால்	வீ 	கட் 	 ந்த் ம்	இப்ேபாைதக்
	ெபயிண்ட்	அ க்க	ேவண்டாம்,ெவாயிட்	சிமிண்ட்	மட் ம்ப்	 சி	ெகாள் ங்கள்
ேபா ம்,ஒ வ டம்கழித் ப்பார்த் க்ெகாள்ளலாம்		என்றார்	வீட்ைட
கட் யரா ெகாத்தனார்.
	
வீட் ற் தச் பண்ணியதிலி ந் 	,அஸ்திவாரம்	ேதாண் யநாள வைரரா க்
ெகாத்த	னார்	யார்	எனத்	ெதரியா .அவைர	மனதா ம்	 ட
நிைனத்ததில்ைல.இவன 	மனதில்	உதித் 	 	பண்ணிய	ெதல்லாம்
	ேவெறா வர்,கட் டக்காண்ட்ராக்டர்,ெசௗகரியமாக
ேவைலைய த் த்த கிேறன்எனச்ெசால்லிநம்பிக்ைககாட் 	ேபசியவர்.	நிலத்ைத
ெகா த்தால்	ேபா ம்	வீட்ைடக்கட் 	சாவிைய	ைகயில்	ெகா த் 	வி வார்,நாம்
எ ம்	பார்த் க்ெகாள்ள	ேவண் யதில்ைலஎன	நம்பிக்	ெகா த்தான்.	கல் ம்
மண் மாய்	நிைலெகாண் க்கிறகரிசல் மியில்	ெசங்க ம்,		சிெமண் மாய்
திதாக	வீெடான் 	நிைலெகாண் 	எ ந் 	நிற்பைத	காண்ைகயில்
பட்டகஷ்ட ம்,அைடந்த	ேவதைன ம்	கண்காணாமல்ேபாய்வி ம்.ேபங்கில்ைவத்த
மைனவியின்		நைககைலெயல்லாம்	 ட	மீட் வ 	இரண்டாம்	பட்சமாகித்ெதரி ம்.
	
நண்பர்க ம்,ேதாழர்க ம்,உறவினர்க ம்	பண்ணிய	உதவி ம்	ெசய்த	நற்ெசய ம்
நல்லதாகிப்படம்	காண்பிக் ம்.மன 	சந்ேதா	ஷிக்க		பால்	காய்ச்சி 	வீட் க்

	வ ைகயில்	எல்லா மாய்	ைக வந்த	நிம்மதி ம்	தி ப்தி மாய்	இ க்கலாம்
என்கிற	நிைனப்பின்	ேவரி ம்		நம்பிக்ைகயி ம்	ஆ வாசத்தி ம்	ஊற்றிய
ெவந்நீராய்வீட் ேவைலகள் ம்பரமாகநடந் 	ெகாண் ந்த	நாளில்	காண்ட்ராக்டர்
ேகாணக்கலப்ைப	சாத்தி	விட	 ன்	வந் 	உ த்தரித்தவர்தான்	ரா ெகாத்தனார்.



	
பக்கத் 	ெத வில்	ஒ 	நடந் 	ெகாண் ந்த	 	வீட் 	ேவைலயில்	இ ந்
தன்ைன	பிய்த் க்	ெகாண் வந்தவர்.நான்அங் இல்ைலெயன்றா ம்நஷ்டமில்ைல
அவர்க க் ,	அங் 	கிடக்கிறார்கள்	ேவைல	ெசய்ய	ஆட்கள்	நிைறந்
ேபாய்.ஆனால்இங் 	நிைலைம	அப்ப யில்ைல	என	இப்ேபா 	நீங்கள்
கட் க்ெகாண் க்கிற	வீட் ல்	ேவைலபார்க்கிற	மட்டக்ெகாத்தனார்	ைபயன்	வந்
ெசான்னான்,	மன 	ேகட்கவில்ைல,வந் 	விட்ேடன்,	எனக் ம்	ஒ 	ஆைச.நானாக
என்	கீழ்	ஆள்	ைவத் 	ஒ 	வீட்ைடகட் த் ப்	பார்க்க	ேவண் ம்
என,அ மதிப்பீர்களா.என	அவர்	ேகட்ட	நாளிலி ந் 	வீட் ன்சாவி	இவன
	ைகக் 	வ ம்	வைர	அவர்தான்	தைலைமக்ெகாத்தனார்.
	
அவர்	அப்ப ெயான் ம்	ேவைலயில்	 ற் மாக
கற் த்ெதளிந்தவரில்ைல.ஆனா ம்	ைக ம்	வா ம்	 த்தம்	.அவர் யி க்கிற	N
G	Oகாலனியிலி ந் ப்பி த்த	ைசக்கிள்	ஒன்றில்	தான்	வ வார்.
இத் ப்ேபான	ைசக்கிள்அ . க்கால்வாசிநாள்அந்த	ைசக்கிைள	இவர்தான்
மந் 	ெசல்வார்.	இவர்	நிைனத்ததற் 	மாறாக	நடந்த	நிகழ்வாய்	ெசால்வார்கள்

	அைத.	அவ ம்	இம்மாதிரியான	ேகலிப்	ேபச் க்க க் சிரித் க்ெகாள்வார்,
	தைலைம	ெகாத்தனார்	என்கிற	எந்த	ஒ 	சி 	பந்தா ம்	இ ந்த	தில்ைல.எந்த
ஒ 	ேகாப ம்	பட்டதில்ைல,	ஒேர	ஒ 	 ைற	அந்த	ெசால்	உைடத் 		ேகாபப்	பட்
	விட்டார்,	அதாேன	மனிதன்	என்றால்	ேகாபப்படேவண் ேம?கேணஷனின்
காலவாசலில்	 ண்ணாம் 	வாங்க	ேவண் ம்	என்கிற	அவர 	ெசால்ைல	மீறி
ண்ணாம் க்கார	ேசட் டம்	வாங்கிய	ம 	நாள்	மிக ம்	ேகாபப்பட்

விட்டார்.இரண் 	நாள்ேபசக் டஇல்ைல,உடன்	ேவைல	பார்க்கிற	ைபயன்கள்
லம்தான்	எல்லாம் றாவி தாகஇ ந்த .மிக ம்சங்கடமாகக்	 டப்	ேபாய்

விட்ட .	இரண்டாம்நாள்	மாைல	வீட் ற் 	வந்தான்	மட்டக்ெகாத்தனார்	ஒ வன்,
சார்அவர்மனதில்ஒன் ம்	ைவத் க்ெகாண் ேகாபப்படவில்ைல.அவர்	ெசான்ன
இடத்திலி ந் 	சரக் 	வந்தி ந்தால்	ேவைல	ெகாஞ்சம்நன்றாகஇ க் ம்என
நிைனத் 		தான்	அப்ப 	நடந் 	ெகாண்டார்	என்றான்.ம 	நாள்	அவர்	ேவைலக்
வ வதற் 	 ன்பாக	இரேவா 	இரவாக	அவர்	ெசான்ன	கால	வாசலிேலேய
ண்ணாம் 	வாங்கி	அங்கி ந்ேத	ஆட்கைள	ேவைலக் 	ேபசி	 ட் 	வந்
ைழத் ப்	ேபாட் 	விட்டான்	 ண்ணாம்ைப.சந்ேதாஷப்பட் ப்ேபானார்	ம 	நாள்

ேவைலக் 	வந்தவர்.மனித	மனம்	 ரிந்த	,மனிதர்	என	ரா க்	ெகாத்தனார்
ெசான்னதாகக்	ேகள்வி.
	
அப்ேபாெதல்லாம்இப்ேபா மாதிரிஇல்ைல.ெகாத்தனார்,சித்தாள்
வீ ,அவர்கள வீட் ப்	பிள்ைளகள்	என்றாேல	தனியாய்	அைடயாளப்பட் 	ெதரிந்த
காலம்	அ .	அதிலி ந் 	சற் 	வித்தியாசப்பட் 	தன்	 ம்பத்ைத
ைவத்தி ந்தவர்.தண்ணி	ெவண்ணி	என்கிற	பழக்கத்திலி ந் 	தன்ைன
வி வித் க்	ெகாண்டவர்.	அப்ப ேய	இ ந்தா ம்	அ 	தப்பில்ைல	என்கிற



க த் க்	ெகாண்டவர்.உடல்	அ ப் க்காக	வாரத்தில்	ஒ 	நாள்	 க்கிறார்கள்
தப்பில்ைல	அ 	ஆனால்	அேத	ேவைலயாக	திரி ம்	ேபா தான்	தப்பாகிப்	ேபாகிற
என்பார்.அந்தேபச் ம்	ெதளி ேம	அவைர	அத்ெதாழிலில்	தக்க	ைவத்தி ந்த
எனலாம்.கரண் ையப்பி த் 	ஒ 	சின்ன ழட் ழட் னாேல	வீட் ன்		சிெமண்ட்
சப்பட் க்கிற	 வரில்	சிரிக்கிற	 ைசன்	அவர 	ைகேநர்த்திைய	அறிவித்த

நாட்களின்	நகர் களில்	தான்		அவன வீட் 	ேவைலகைளப்பார்த் 	வந்த
ரா க்ெகாத்தனார்தான்	ஒ நாள்	ேவைலக் 	வ ைகயில்	அரிவாைளெகாண்
வந் 	ெகா த்தார்.இ 	நல்லாயி க் ம்.ெவட் ங்க	என/
	
“ெமாட்ட	அரிவாள	வச்சிகிட் 	நீங்க	இப்பி 	ெலாட் ,ெலாட்
ெவட் கி திரியிரத	பாக் ம்	ேபா 	ெராம்ப	பாவமா	இ க் 	சார்.	இ 	ஏங்
வீட்டம்மா	வச்சி ந்த	அ வா /	அவ ம்	ஒங்கள	ேபாலதான்,	வீட்ட	 த்தி	எ ம்
ெமாளச்சி	இ க்க டா ன் 	பார்ப்பா.நாங்க	 யி க் ற	ஏரியா ல	எங்க	வீ
ெகாஞ்சம்	தள்ளி	இ க் ம்.அ ட்டர்	மாதிரின் 	வச்சிக்கங்கேளன்.வாடக
வீ தான்.	ெகாறஞ்ச	வாடக,அவ	ேவைலக் 	ப்ேபாற	சம்பள ம்	ஏங்	சம்பள ம்

ம்பம்	நிக்காம	ஓடஉதவிபண் ச்சி. ண்னாம் க்
காலவாசல்லேவலெசஞ்சா.ஏேதாேபர்ெதரியாத		ேநாயி		அவள	ெகாண்
ேபாயி ச்சி,.	ப த்த	ப க்ைகயா	ஒ 	மாசம்ெகௗவர்ெமண்ட	ஆஸ்பத்திரி	ெபட்ல
ெகடந்தா,எந்த	ைவத்திய ம்	அவ	ேநாய	சரி	பண்ணல.	ேபாயிச்	ேசந் ட்டா.
ஒத்தப்	ெபாம்பளப் ள்ளய	ைகயில	 த் ட் ,
	
”அவ	இப்ப	பத்தாவ 	ப க்கிறா?அவ	எட்டாம்	வ ப் 	ப க் ம்	ேபா 	ஏங்	வீட்டம்மா
ெயறந் 	ேபானா,	ெசாந்தக்காரங்கள்லயி ந் 	 ட	ேவல	பாக் ற ங்க	வைரக் ம்
எல்லா ம்	ெசான்னாங்க,	ெசால்லாத ங்க	பாக்கி	இல்ைலன்
ெசால்லாம்.இன்ெனா 	கல்யாணம்	பண்ணிக்க	ேவண் ய 	தானன் .	நாந்தான்
விட் ட்ேடன்	அப்பி ேய,	இப்பத்ேதா ,	பண்ணி க்கலாேமான் /இல்ல
பண்ணாம	இ ந்த தா	சரின் ம்	ெதரி ,இப்பி 	மாத்தி,மாத்தி	ெகடந்
அல்லா 	மன 	.கல்யாணம்ன் 	பண் ற 	ெப சில்ல,எங்	மக		பா
ெராம்பத்திண்டாட்டமா	ேபாயி ம்.அைத	ெநைனச் ம்	ம கி	நிக்க
ேவண் யி க் .சமயத் ல	சீன் 	ஆகிப்	ேபாயி ம்	சார்	ெபாழப் .அப்பி ேய
ெமாடங்கி		ேபாயி 	மன .என்ன	ெசய்ய	ெபாழப் ன் 	ஒண் 	இ க்ேக,உதறி
எந்திரிச் 	ஓ க்கிட் 	இ க்ேகன்	சார்”என் 	ெசான்ன	ரா 	அண்ணன்	வீ
கட் பால்	காய்ச்சிய	அன் 	வரவில்ைல.	ஏ ம்ேகாபதாபமா?	அல்ல 	ஏேத ம்
ைறபா 	ைவத் 	விட்ேடாமாஅவ க் 	என்கிற	மண்ைடக்	 ைடச்ச டன்	ம

நாள்	அவர 	வீட் ற் 	ேபாய்	விட்டான்,	அவ க் ம்,	அவர 	மக க் ம்	எ த்
ைவத்தி ந்த	 த்	 ணிக	 டன்/
	
அவர 	கல்யாணநாள்	ேநற் 	என் ம்	அவர மைனவியின்நிைனேவேநற்

வ ம்	தன்ைன	 ற்றிக்	ெகாண் ம்,	நிைறத் ம்	இ ந்ததாக ம்	ெசான்ன



அவர்	 ப்ேபாட் 	க்ெகா த்தார்.சாப்பா 	தண்ணி	எல்லாம்		நம்ம	ைகயாலதான்
சார்.என்னத்ைதேயா	ெவந் 		ேவகாம,	திண் ம்,	திங்காம,,,,/	எங்மக க் தான்
ெராம்ப	சங்கடம்	சார்.நல்லா	சாப் ற	வய 	பாத்திக்கிங்களா?ஏன்	அண்ணன்	 ட
ெசால்றான்	ெகாண்டாந் 	ஏன்	வீட்ல	விட் ன் ,இவதான்	ேபாக
மாட்ேடங்கிறா,நா ம்	வற் த்தல	விட் ட்ேடன்.	காலகாலத் ல	இவள	ஒ த்தன்
ைகயில	 ச்சிக் த் ட்டா	நிம்மாதியாப்	ேபா ம்.	அப்பறம்	ஏங்	பா தான
எப்பி யாவ 	உ ண் 	ெபறண் 	ெபாழச்சிக்கிற	ேவண் ய 	தான்.பறந்
ெகடக் 	உலகம்ன் வாங்க,என்ன	நம்ம க் ம்	வயசாச் ,ைககா
நல்லாயி க் ற	வைரக் ம்	தான்	சார்	எங்க	ெபாழப்ெபல்லாம்,,,,,,,,,,,,/என	மிக ம்
வ த்தமாக	ேபசிய	ரா 	அண்ணன்	ேரா 	வைர	வந் 	என்ைன	வழிய ப்பி
ைவத்தார்.	ஏதாவ 	ேவைலஇ ந்தா	 ப் ங்க	சார்	என்கிற	ேபச் டன்/அன்
அவரிடம்	ேபசி	விட் 		வந்த தான்,அதற்கப் றமாய்	ேராட் ல்	ஓ சில	தடைவ
பார்த்தி க்கிறான்.	என்கிற	நிைன ட ம்	ேவைலகளின்	நிைனப் களில்	அவைர
மறந் ேபாய்	விட் ந்த	நாட்க க் 	இைடயி மாய்	 ங்கி	எ ந்த	ஒ 	நாள்
காைல	இவைன	வீட் ன்	பின் ற	ெவளிைய	 ட் 	விட	ேவண் ம்	என	ேயாசிக்க
ைவக்கிற .
	
ேமனி	ெப த்த	ேவப்ப	மரம்	.	அ 	உதிர்த்த	 க்கள்,மஞ்ச ம்	ெவள்ைல ம்	கலர்
காண்பித் 	கிடப்பைவகைள	இன் 	எப்ப ம்	 ட் 	விட	ேவண் ம்ேநற்
நிைனத் 		 யாமல்	ெபானைத	இன் 	ெசயலாக்கி	விட	ேவண் ம்.
ப்பைவெயல்லாம்	காய்க் மானால்	தாங் மா	மரம்?


	1. ப்ரவ்ஸிங்,,,,,,,
	2. நாணல்புல்,,,,,,,,,,
	3. விலாசம்,,,
	4. செதுக்குமுத்து,,,,,,,
	5. கத்திரிப்பான்,,,,,,
	6. வாலாட்டம்,,,,,,,,,,,
	7. வெள்ளக்கட்டி,,,,,,,,,
	8. ரெடி ஸ்டார்ட்,,,,,,,,
	9. எழுதிச்சென்ற பக்கம்,,,,,,
	10. ஒற்றைவிளக்கு,,,
	11. மிச்சச்சுவர்,,,,,
	12. வல்லினம்,மெல்லினம்,,,,,,,
	13. மெழுகுத்துண்டு,,,,,,,
	14. பூப்பதெல்லாம்,,,,,,,

